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Genius Mother Institute 

அர்த்தவியல் அட்டவணைப்படுத்தும் ஓர் ஏழுவிதமான ச ாற்களுக்கிணடகய அர்த்தரீதியாக உள்ள கவறுபாடுகள் உனக்கு சதளிவாகத் 

சதரியும்வணர உன் அறிவு சதளிவற்றதாககவ இருக்கும். எணதயும் குழப்பமில்லாமல் சதளிவாக எடுத்துணரக்ககவா, புரிந்துசகாள்ளகவா 

உன்னால் முடியாது. ச ாற்களுக்கிணடகய அர்த்தரீதியாக உள்ள கவறுபாடுகணளத் சதளிவாக நீ அறிந்திருந்தால்தான் எக்கருத்ணதயும் 

குழப்பமில்லாமல் சதளிவாக எடுத்துணரக்கவும், புரிந்துசகாள்ளவும், கல்வி ககள்விகளில் சிறக்கவும் முடியும். எக்கருத்ணதயும் 

குழப்பமில்லாமல் சதளிவாக எடுத்துணரப்பதற்கும், புரிந்துசகாள்வதற்கும், கல்வி ககள்விகளில் சிறப்பதற்கும் முதற்படி 

ச ாற்களுக்கிணடகய அர்த்தரீதியாக உள்ள கவறுபாடுகணள நீ அறிந்துசகாள்வதுதான். முதலில், அர்த்தவியல் அட்டவணைப்படுத்தும் 

ச ாற்களுக்கிணடகய அர்த்தரீதியாக உள்ள கவறுபாடுகணளக் கண்டால் மட்டுகம உன் அறிவில் சதளிவு பிறக்கும். உன் கருத்ணத, உன் 

எண்ைத்ணத சதளிவாகக் குழப்பமில்லாமல் உலகிற்கு எடுத்துணரக்க நீ விரும்பினால், மற்றவர்களின் கருத்துகணள சதளிவாகக் 

குழப்பமில்லாமல் புரிந்துசகாள்ள நீ விரும்பினால், கல்வி ககள்விகளில் நீ சிறக்க விரும்பினால்  அர்த்தவியல் அட்டவணைப்படுத்தும் 

ச ாற்களுக்கிணடகய அர்த்தரீதியாக உள்ள கவறுபாடுகணளத் சதளிவாகச் சுட்டிக்காட்ட முதலில் கற்றுக்சகாள். ச ாற்களுக்கிணடகய 

அர்த்தரீதியாக உள்ள கவறுபாடுகணளக்கூட அறியாமல் ச ாற்கணள எழுதிணவத்து வாசிப்பதாலும், மற்றவர்கள் எழுதிணவத்தணத 

அப்படிகய மனப்பாடம் ச ய்து அடிபிறழாமல் திரும்பவும் மற்றவர்களிடம் ச ால்வதாலும் உன் அறிவில் எவ்விதத் சதளிவும் 

ஏற்படப்கபாவதில்ணல. அர்த்தவியல் அட்டவணைப்படுத்தும் ச ாற்களுக்கிணடகய அர்த்தரீதியாக உள்ள கவறுபாடுகணள உன்னால் 

காைமுடியாவிட்டால், உலகில் உலாவரும் ஆசிரியர்களிடம், கபராசிரியர்களிடம், சிந்தணனயாளர்களிடம், எழுத்தாளர்களிடம், 

ஞானிகளிடம், விஞ்ஞானிகளிடம், கவிஞர்களிடம், கமணதகளிடம், தணலவர்களிடம், மதியூக மந்திரிகளிடம் ச ாற்களுக்கிணடகய 

அர்த்தரீதியாக உள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட ச ால்லித் சதரிந்துசகாள். அறிவில் சதளிவின்ணம உன் கதால்விக்கு வழிவகுக்கும். 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

ஒன்ணற ஒன்றில் ஒன்கறாடு ஒன்றாய் ஒன்றால் ஒன்றிற்கு ஒன்றிற்கக 

ஒருவணர ஒருவரில் ஒருவகராடு ஒருவராய் ஒருவரால் ஒருவருக்கு ஒருவருக்கக 

அகத்ணத  அகத்தில் அகத்கதாடு அகமாய் அகத்தால் அகத்திற்கு அகத்திற்கக 

அகலத்ணத அகலத்தில் அகலத்கதாடு அகலமாய் அகலத்தால் அகலத்திற்கு அகலத்திற்கக 

அங்கங்கணள அங்கங்களில் அங்கங்ககளாடு அங்கங்களாய் அங்கங்களால் அங்கங்களுக்கு அங்கங்களுக்கக 

அங்கத்ணத அங்கத்தில் அங்கத்கதாடு அங்கமாய் அங்கத்தால் அங்கத்திற்கு அங்கத்திற்கக 

அச் த்ணத அச் த்தில் அச் த்கதாடு அச் மாய் அச் த்தால் அச் த்திற்கு அச் த்திற்கக 

அச்ண  அச்சில் அச்க ாடு அச் ாய் அச் ால் அச்சிற்கு அச்சிற்கக 

அச்சுறுத்தணல அச்சுறுத்தலில் அச்சுறுத்தகலாடு அச்சுறுத்தலாய் அச்சுறுத்தலால் அச்சுறுத்தலிற்கு அச்சுறுத்தலிற்கக 

அடிணய அடியில் அடிகயாடு அடியாய் அடியால் அடியிற்கு அடியிற்கக 

அடுப்ணப அடுப்பில் அடுப்கபாடு அடுப்பாய் அடுப்பால் அடுப்பிற்கு அடுப்பிற்கக 

அணடப்ணப அணடப்பில் அணடப்கபாடு அணடப்பாய் அணடப்பால் அணடப்பிற்கு அணடப்பிற்கக 

அணடயாளத்ணத அணடயாளத்தில் அணடயாளத்கதாடு அணடயாளமாய் அணடயாளத்தால் அணடயாளத்திற்கு அணடயாளத்திற்கக 

அணடணய அணடயில் அணடகயாடு அணடயாய் அணடயால் அணடயிற்கு அணடயிற்கக 

அண்டத்ணத அண்டத்தில் அண்டத்கதாடு அண்டமாய் அண்டத்தால் அண்டத்திற்கு அண்டத்திற்கக 

அண்டசவளிணய அண்டசவளியில் அண்டசவளிகயாடு அண்டசவளியாய் அண்டசவளியால் அண்டசவளியிற்கு அண்டசவளியிற்கக 

அகிலாணவ அகிலாவில் அகிலாகவாடு அகிலாவாய் அகிலாவால் அகிலாவிற்கு அகிலாவிற்கக 

ஆயீஷாணவ ஆயீஷாவில் ஆயீஷாகவாடு ஆயீஷாவாய் ஆயீஷாவால் ஆயீஷாவிற்கு ஆயீஷாவிற்கக 

ஆஷாணவ ஆஷாவில் ஆஷாகவாடு ஆஷாவாய் ஆஷாவால் ஆஷாவிற்கு ஆஷாவிற்கக 

அணுணவ அணுவில் அணுகவாடு அணுவாய் அணுவால் அணுவிற்கு அணுவிற்கக 

அணுக்கணள அணுக்களில் அணுக்ககளாடு அணுக்களாய் அணுக்களால் அணுக்களுக்கு அணுக்களுக்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
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. 

இவ்கவழு விதமான ச ாற்களின் அர்த்தங்களிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

அணுத்துகள்கணள அணுத்துகள்களில் அணுத்துகள்ககளாடு அணுத்துகள்களாய் அணுத்துகள்களால் அணுத்துகள்களுக்கு அணுத்துகள்களுக்கக 

அணைப்ணப அணைப்பில் அணைப்கபாடு அணைப்பாய் அணைப்பால் அணைப்பிற்கு அணைப்பிற்கக 

அணைணய அணையில் அணைகயாடு அணையாய் அணையால் அணையிற்கு அணையிற்கக 

அத்திப்பழத்ணத அத்திப்பழத்தில் அத்திப்பழத்கதாடு அத்திப்பழமாய் அத்திப்பழத்தால் அத்திப்பழத்திற்கு அத்திப்பழத்திற்கக 

அதட்டணல அதட்டலில் அதட்டகலாடு அதட்டலாய் அதட்டலால் அதட்டலிற்கு அதட்டலிற்கக 

அதர்மத்ணத அதர்மத்தில் அதர்மத்கதாடு அதர்மமாய் அதர்மத்தால் அதர்மத்திற்கு அதர்மத்திற்கக 

அதிகாரத்ணத அதிகாரத்தில் அதிகாரத்கதாடு அதிகாரமாய் அதிகாரத்தால் அதிகாரத்திற்கு அதிகாரத்திற்கக 

அதிர்ஷ்டத்ணத அதிர்ஷ்டத்தில் அதிர்ஷ்டத்கதாடு அதிர்ஷ்டமாய் அதிர்ஷ்டத்தால் அதிர்ஷ்டத்திற்கு அதிர்ஷ்டத்திற்கக 

அதிர்ஷ்டவ த்ணத அதிர்ஷ்டவ த்தில் அதிர்ஷ்டவ த்கதாடு அதிர்ஷ்டவ மாய் அதிர்ஷ்டவ த்தால் அதிர்ஷ்டவ த்திற்கு அதிர்ஷ்டவ த்திற்கக 

அதிர த்ணத அதிர த்தில் அதிர த்கதாடு அதிர மாய் அதிர த்தால் அதிர த்திற்கு அதிர த்திற்கக 

அணத அதில் அகதாடு அதுவாய் அதனால் அதற்கு அதற்கக 

அநீதிணய அநீதியில் அநீதிகயாடு அநீதியாய் அநீதியால் அநீதியிற்கு அநீதியிற்கக 

அப்பாணவ அப்பாவில் அப்பாகவாடு அப்பாவாய் அப்பாவால் அப்பாவிற்கு அப்பாவிற்கக 

அபயத்ணத அபயத்தில் அபயத்கதாடு அபயமாய் அபயத்தால் அபயத்திற்கு அபயத்திற்கக 

அபாயத்ணத அபாயத்தில் அபாயத்கதாடு அபாயமாய் அபாயத்தால் அபாயத்திற்கு அபாயத்திற்கக 

அபிநயத்ணத அபிநயத்தில் அபிநயத்கதாடு அபிநயமாய் அபிநயத்தால் அபிநயத்திற்கு அபிநயத்திற்கக 

அபிராமிணய அபிராமியில் அபிராமிகயாடு அபிராமியாய் அபிராமியால் அபிராமியிற்கு அபிராமியிற்கக 

அம் த்ணத அம் த்தில் அம் த்கதாடு அம் மாய் அம் த்தால் அம் த்திற்கு அம் த்திற்கக 

அம்பலத்ணத அம்பலத்தில் அம்பலத்கதாடு அம்பலமாய் அம்பலத்தால் அம்பலத்திற்கு அம்பலத்திற்கக 

அம்ணப அம்பில் அம்கபாடு அம்பாய் அம்பால் அம்பிற்கு அம்பிற்கக 

அம்மாணவ அம்மாவில் அம்மாகவாடு அம்மாவாய் அம்மாவால் அம்மாவிற்கு அம்மாவிற்கக 

அம்மிணய அம்மியில் அம்மிகயாடு அம்மியாய் அம்மியால் அம்மியிற்கு அம்மியிற்கக 

அமிலத்ணத அமிலத்தில் அமிலத்கதாடு அமிலமாய் அமிலத்தால் அமிலத்திற்கு அமிலத்திற்கக 

அசமரிக்காணவ அசமரிக்காவில் அசமரிக்காகவாடு அசமரிக்காவாய் அசமரிக்காவால் அசமரிக்காவிற்கு அசமரிக்காவிற்கக 

அணமப்ணப அணமப்பில் அணமப்கபாடு அணமப்பாய் அணமப்பால் அணமப்பிற்கு அணமப்பிற்கக 

அகயாடிணன அகயாடினில் அகயாடிகனாடு அகயாடினாய் அகயாடினால் அகயாடினிற்கு அகயாடினுக்கக 

அர்த்தத்ணத அர்த்தத்தில் அர்த்தத்கதாடு அர்த்தமாய் அர்த்தத்தால் அர்த்தத்திற்கு அர்த்தத்திற்கக 

அர்ப்பணிப்ணப அர்ப்பணிப்பில் அர்ப்பணிப்கபாடு அர்ப்பணிப்பாய் அர்ப்பணிப்பால் அர்ப்பணிப்பிற்கு அர்ப்பணிப்பிற்கக 

அர மரத்ணத அர மரத்தில் அர மரத்கதாடு அர மரமாய் அர மரத்தால் அர மரத்திற்கு அர மரத்திற்கக 

அரசிணய அரசியில் அரசிகயாடு அரசியாய் அரசியால் அரசியிற்கு அரசியிற்கக 

அரண  அரசில் அரக ாடு அர ாய் அர ால் அரசிற்கு அரசிற்கக 

அரவணைப்ணப அரவணைப்பில் அரவணைப்கபாடு அரவணைப்பாய் அரவணைப்பால் அரவணைப்பிற்கு அரவணைப்பிற்கக 

அரளிணய அரளியில் அரளிகயாடு அரளியாய் அரளியால் அரளியிற்கு அரளியிற்கக 

அரிச்சுவடிணய அரிச்சுவடியில் அரிச்சுவடிகயாடு அரிச்சுவடியாய் அரிச்சுவடியால் அரிச்சுவடியிற்கு அரிச்சுவடியிற்கக 

அரிப்ணப அரிப்பில் அரிப்கபாடு அரிப்பாய் அரிப்பால் அரிப்பிற்கு அரிப்பிற்கக 

அரியலூணர அரியலூரில் அரியலூகராடு அரியலூராய் அரியலூரால் அரியலூரிற்கு அரியலூரிற்கக 

அரும்ணப அரும்பில் அரும்கபாடு அரும்பாய் அரும்பால் அரும்பிற்கு அரும்பிற்கக 

அருவத்ணத அருவத்தில் அருவத்கதாடு அருவமாய் அருவத்தால் அருவத்திற்கு அருவத்திற்கக 

அருவருப்ணப அருவருப்பில் அருவருப்கபாடு அருவருப்பாய் அருவருப்பால் அருவருப்பிற்கு அருவருப்பிற்கக 

அருவிணய அருவியில் அருவிகயாடு அருவியாய் அருவியால் அருவியிற்கு அருவியிற்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

அருணள அருளில் அருகளாடு அருளாய் அருளால் அருளிற்கு அருளிற்கக 

அகரபியாணவ அகரபியாவில் அகரபியாகவாடு அகரபியாவாய் அகரபியாவால் அகரபியாவிற்கு அகரபியாவிற்கக 

அணரணய அணரயில் அணரகயாடு அணரயாய் அணரயால் அணரயிற்கு அணரயிற்கக 

அல்லிணய அல்லியில் அல்லிகயாடு அல்லியாய் அல்லியால் அல்லியிற்கு அல்லியிற்கக 

அலணக அலகில் அலககாடு அலகாய் அலகால் அலகிற்கு அலகிற்கக 

அலிணய அலியில் அலிகயாடு அலியாய் அலியால் அலியிற்கு அலியிற்கக 

அணலணய அணலயில் அணலகயாடு அணலயாய் அணலயால் அணலயிற்கு அணலயிற்கக 

அவமதிப்ணப அவமதிப்பில் அவமதிப்கபாடு அவமதிப்பாய் அவமதிப்பால் அவமதிப்பிற்கு அவமதிப்பிற்கக 

அவமரியாணதணய அவமரியாணதயில் அவமரியாணதகயாடு அவமரியாணதயாய் அவமரியாணதயால் அவமரியாணதயிற்கு அவமரியாணதயிற்கக 

அவமானத்ணத அவமானத்தில் அவமானத்கதாடு அவமானமாய் அவமானத்தால் அவமானத்திற்கு அவமானத்திற்கக 

அவயங்கணள அவயங்களில் அவயங்ககளாடு அவயங்களாய் அவயங்களால் அவயங்களுக்கு அவயங்களுக்கக 

அவர்கணள அவர்களில் அவர்ககளாடு அவர்களாய் அவர்களால் அவர்களுக்கு அவர்களுக்கக 

அவணரக்காணய அவணரக்காயில் அவணரக்காகயாடு அவணரக்காயாய் அவணரக்காயால் அவணரக்காயிற்கு அவணரக்காயிற்கக 

அவணள அவளில் அவகளாடு அவளாய் அவளால் அவளிற்கு அவளுக்கக 

அவணன அவனில் அவகனாடு அவனாய் அவனால் அவனிற்கு அவனுக்கக 

அழணக அழகில் அழககாடு அழகாய் அழகால் அழகிற்கு அழகிற்கக 

அழுக்ணக அழுக்கில் அழுக்ககாடு அழுக்காய் அழுக்கால் அழுக்கிற்கு அழுக்கிற்கக 

அணழப்ணப அணழப்பில் அணழப்கபாடு அணழப்பாய் அணழப்பால் அணழப்பிற்கு அணழப்பிற்கக 

அளணவ அளவில் அளகவாடு அளவாய் அளவால் அளவிற்கு அளவிற்கக 

அளவுககாணல அளவுககாலில் அளவுககாகலாடு அளவுககாலாய் அளவுககாலால் அளவுககாலிற்கு அளவுககாலிற்கக 

அளணவணய அளணவயில் அளணவகயாடு அளணவயாய் அளணவயால் அளணவயிற்கு அளணவயிற்கக 

அறத்ணத அறத்தில் அறத்கதாடு அறமாய் அறத்தால் அறத்திற்கு அறத்திற்கக 

அறிகுறிணய அறிகுறியில் அறிகுறிகயாடு அறிகுறியாய் அறிகுறியால் அறிகுறியிற்கு அறிகுறியிற்கக 

அறிந்தணத அறிந்ததில் அறிந்தகதாடு அறிந்ததாய் அறிந்ததால் அறிந்ததிற்கு அறிந்ததிற்கக 

அறியாதணத அறியாததில் அறியாதகதாடு அறியாததாய் அறியாததால் அறியாததிற்கு அறியாததிற்கக 

அறிவாற்றணல அறிவாற்றலில் அறிவாற்றகலாடு அறிவாற்றலாய் அறிவாற்றலால் அறிவாற்றலிற்கு அறிவாற்றலிற்கக 

அறிணவ அறிவில் அறிகவாடு அறிவாய் அறிவால் அறிவிற்கு அறிவிற்கக 

அறிவுக்கூர்ணமணய அறிவுக்கூர்ணமயில் அறிவுக்கூர்ணமகயாடு அறிவுக்கூர்ணமயாய் அறிவுக்கூர்ணமயால் அறிவுக்கூர்ணமயிற்கு அறிவுக்கூர்ணமயிற்கக 

அறுப்ணப அறுப்பில் அறுப்கபாடு அறுப்பாய் அறுப்பால் அறுப்பிற்கு அறுப்பிற்கக 

அணறணய அணறயில் அணறகயாடு அணறயாய் அணறயால் அணறயிற்கு அணறயிற்கக 

அன்ணப அன்பில் அன்கபாடு அன்பாய் அன்பால் அன்பிற்கு அன்பிற்கக 

அன்னத்ணத அன்னத்தில் அன்னத்கதாடு அன்னமாய் அன்னத்தால் அன்னத்திற்கு அன்னத்திற்கக 

அன்னலக்ஷ்மிணய அன்னலக்ஷ்மியில் அன்னலக்ஷ்மிகயாடு அன்னலக்ஷ்மியாய் அன்னலக்ஷ்மியால் அன்னலக்ஷ்மியிற்கு அன்னலக்ஷ்மியிற்கக 

அன்னாசிப்பழத்ணத அன்னாசிப்பழத்தில் அன்னாசிப்பழத்கதாடு அன்னாசிப்பழமாய் அன்னாசிப்பழத்தால் அன்னாசிப்பழத்திற்கு அன்னாசிப்பழத்திற்கக 

அனுபவத்ணத அனுபவத்தில் அனுபவத்கதாடு அனுபவமாய் அனுபவத்தால் அனுபவத்திற்கு அனுபவத்திற்கக 

அனுமானத்ணத அனுமானத்தில் அனுமானத்கதாடு அனுமானமாய் அனுமானத்தால் அனுமானத்திற்கு அனுமானத்திற்கக 

ஆக்கத்ணத ஆக்கத்தில் ஆக்கத்கதாடு ஆக்கமாய் ஆக்கத்தால் ஆக்கத்திற்கு ஆக்கத்திற்கக 

ஆக்சிஜணன ஆக்சிஜனில் ஆக்சிஜகனாடு ஆக்சிஜனாய் ஆக்சிஜனால் ஆக்சிஜனிற்கு ஆக்சிஜனுக்கக 

ஆக்கரா த்ணத ஆக்கரா த்தில் ஆக்கரா த்கதாடு ஆக்கரா மாய் ஆக்கரா த்தால் ஆக்கரா த்திற்கு ஆக்கரா த்திற்கக 

ஆங்கிலத்ணத ஆங்கிலத்தில் ஆங்கிலத்கதாடு ஆங்கிலமாய் ஆங்கிலத்தால் ஆங்கிலத்திற்கு ஆங்கிலத்திற்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

ஆச் ரியத்ணத ஆச் ரியத்தில் ஆச் ரியத்கதாடு ஆச் ரியமாய் ஆச் ரியத்தால் ஆச் ரியத்திற்கு ஆச் ரியத்திற்கக 

ஆ னத்ணத ஆ னத்தில் ஆ னத்கதாடு ஆ னமாய் ஆ னத்தால் ஆ னத்திற்கு ஆ னத்திற்கக 

ஆசியாணவ ஆசியாவில் ஆசியாகவாடு ஆசியாவாய் ஆசியாவால் ஆசியாவிற்கு ஆசியாவிற்கக 

ஆண ணய ஆண யில் ஆண கயாடு ஆண யாய் ஆண யால் ஆண யிற்கு ஆண யிற்கக 

ஆட்டத்ணத ஆட்டத்தில் ஆட்டத்கதாடு ஆட்டமாய் ஆட்டத்தால் ஆட்டத்திற்கு ஆட்டத்திற்கக 

ஆடம்பரத்ணத ஆடம்பரத்தில் ஆடம்பரத்கதாடு ஆடம்பரமாய் ஆடம்பரத்தால் ஆடம்பரத்திற்கு ஆடம்பரத்திற்கக 

ஆடிணய ஆடியில் ஆடிகயாடு ஆடியாய் ஆடியால் ஆடியிற்கு ஆடியிற்கக 

ஆணடணய ஆணடயில் ஆணடகயாடு ஆணடயாய் ஆணடயால் ஆணடயிற்கு ஆணடயிற்கக 

ஆண்ணமணய ஆண்ணமயில் ஆண்ணமகயாடு ஆண்ணமயாய் ஆண்ணமயால் ஆண்ணமயிற்கு ஆண்ணமயிற்கக 

ஆணிணய ஆணியில் ஆணிகயாடு ஆணியாய் ஆணியால் ஆணியிற்கு ஆணியிற்கக 

ஆணை ஆணில் ஆகைாடு ஆைாய் ஆைால் ஆணிற்கு ஆணிற்கக 

ஆத்திரத்ணத ஆத்திரத்தில் ஆத்திரத்கதாடு ஆத்திரமாய் ஆத்திரத்தால் ஆத்திரத்திற்கு ஆத்திரத்திற்கக 

ஆத்தூணர ஆத்தூரில் ஆத்தூகராடு ஆத்தூராய் ஆத்தூரால் ஆத்தூரிற்கு ஆத்தூரிற்கக 

ஆதரணவ ஆதரவில் ஆதரகவாடு ஆதரவாய் ஆதரவால் ஆதரவிற்கு ஆதரவிற்கக 

ஆதிமூலத்ணத ஆதிமூலத்தில் ஆதிமூலத்கதாடு ஆதிமூலமாய் ஆதிமூலத்தால் ஆதிமூலத்திற்கு ஆதிமூலத்திற்கக 

ஆதிணய ஆதியில் ஆதிகயாடு ஆதியாய் ஆதியால் ஆதியிற்கு ஆதியிற்கக 

ஆந்திராணவ ஆந்திராவில் ஆந்திராகவாடு ஆந்திராவாய் ஆந்திராவால் ஆந்திராவிற்கு ஆந்திராவிற்கக 

ஆந்ணதணய ஆந்ணதயில் ஆந்ணதகயாடு ஆந்ணதயாய் ஆந்ணதயால் ஆந்ணதயிற்கு ஆந்ணதயிற்கக 

ஆப்பிள் பழத்ணத ஆப்பிள் பழத்தில் ஆப்பிள் பழத்கதாடு ஆப்பிள் பழமாய் ஆப்பிள் பழத்தால் ஆப்பிள் பழத்திற்கு ஆப்பிள் பழத்திற்கக 

ஆப்ரிக்காணவ ஆப்ரிக்காவில் ஆப்ரிக்காகவாடு ஆப்ரிக்காவாய் ஆப்ரிக்காவால் ஆப்ரிக்காவிற்கு ஆப்ரிக்காவிற்கக 

ஆய்வகத்ணத ஆய்வகத்தில் ஆய்வகத்கதாடு ஆய்வகமாய் ஆய்வகத்தால் ஆய்வகத்திற்கு ஆய்வகத்திற்கக 

ஆயுதத்ணத ஆயுதத்தில் ஆயுதத்கதாடு ஆயுதமாய் ஆயுதத்தால் ஆயுதத்திற்கு ஆயுதத்திற்கக 

ஆர்வத்ணத ஆர்வத்தில் ஆர்வத்கதாடு ஆர்வமாய் ஆர்வத்தால் ஆர்வத்திற்கு ஆர்வத்திற்கக 

ஆரஞ்சுப்பழத்ணத ஆரஞ்சுப்பழத்தில் ஆரஞ்சுப்பழத்கதாடு ஆரஞ்சுப்பழமாய் ஆரஞ்சுப்பழத்தால் ஆரஞ்சுப்பழத்திற்கு ஆரஞ்சுப்பழத்திற்கக 

ஆரணிணய ஆரணியில் ஆரணிகயாடு ஆரணியாய் ஆரணியால் ஆரணியிற்கு ஆரணியிற்கக 

ஆரம்பத்ணத ஆரம்பத்தில் ஆரம்பத்கதாடு ஆரம்பமாய் ஆரம்பத்தால் ஆரம்பத்திற்கு ஆரம்பத்திற்கக 

ஆலமரத்ணத ஆலமரத்தில் ஆலமரத்கதாடு ஆலமரமாய் ஆலமரத்தால் ஆலமரத்திற்கு ஆலமரத்திற்கக 

ஆலயத்ணத ஆலயத்தில் ஆலயத்கதாடு ஆலயமாய் ஆலயத்தால் ஆலயத்திற்கு ஆலயத்திற்கக 

ஆவிணய ஆவியில் ஆவிகயாடு ஆவியாய் ஆவியால் ஆவியிற்கு ஆவியிற்கக 

ஆழிணய ஆழியில் ஆழிகயாடு ஆழியாய் ஆழியால் ஆழியிற்கு ஆழியிற்கக 

ஆணள ஆளில் ஆகளாடு ஆளாய் ஆளால் ஆளிற்கு ஆளிற்கக 

ஆற்றங்கணரணய ஆற்றங்கணரயில் ஆற்றங்கணரகயாடு ஆற்றங்கணரயாய் ஆற்றங்கணரயால் ஆற்றங்கணரயிற்கு ஆற்றங்கணரயிற்கக 

ஆற்றல் மாற்றத்ணத ஆற்றல் மாற்றத்தில் ஆற்றல் மாற்றத்கதாடு ஆற்றல் மாற்றமாய் ஆற்றல் மாற்றத்தால் ஆற்றல் மாற்றத்திற்கு ஆற்றல் மாற்றத்திற்கக 

ஆற்றணல ஆற்றலில் ஆற்றகலாடு ஆற்றலாய் ஆற்றலால் ஆற்றலிற்கு ஆற்றலிற்கக 

ஆற்ணற ஆற்றில் ஆற்கறாடு ஆறாய் ஆற்றால் ஆற்றிற்கு ஆற்றிற்கக 

இச்ண ணய இச்ண யில் இச்ண கயாடு இச்ண யாய் இச்ண யால் இச்ண யிற்கு இச்ண யிற்கக 

இண யணலணய இண யணலயில் இண யணலகயாடு இண யணலயாய் இண யணலயால் இண யணலயிற்கு இண யணலயிற்கக 

இண ணய இண யில் இண கயாடு இண யாய் இண யால் இண யிற்கு இண யிற்கக 

இடத்ணத இடத்தில் இடத்கதாடு இடமாய் இடத்தால் இடத்திற்கு இடத்திற்கக 

இடிதாங்கிணய இடிதாங்கியில் இடிதாங்கிகயாடு இடிதாங்கியாய் இடிதாங்கியால் இடிதாங்கியிற்கு இடிதாங்கியிற்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
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இவ்கவழு விதமான ச ாற்களின் அர்த்தங்களிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

இடிணய இடியில் இடிகயாடு இடியாய் இடியால் இடியிற்கு இடியிற்கக 

இடுக்கிணய இடுக்கியில் இடுக்கிகயாடு இடுக்கியாய் இடுக்கியால் இடுக்கியிற்கு இடுக்கியிற்கக 

இடுக்ணக இடுக்கில் இடுக்ககாடு இடுக்காய் இடுக்கால் இடுக்கிற்கு இடுக்கிற்கக 

இடுணகணய இடுணகயில் இடுணககயாடு இடுணகயாய் இடுணகயால் இடுணகயிற்கு இடுணகயிற்கக 

இடுப்ணப இடுப்பில் இடுப்கபாடு இடுப்பாய் இடுப்பால் இடுப்பிற்கு இடுப்பிற்கக 

இணைப்ணப இணைப்பில் இணைப்கபாடு இணைப்பாய் இணைப்பால் இணைப்பிற்கு இணைப்பிற்கக 

இதயத்ணத இதயத்தில் இதயத்கதாடு இதயமாய் இதயத்தால் இதயத்திற்கு இதயத்திற்கக 

இணத இதில்  இகதாடு இதுவாய் இதனால் இதற்கு இதற்கக 

இந்தியாணவ இந்தியாவில் இந்தியாகவாடு இந்தியாவாய் இந்தியாவால் இந்தியாவிற்கு இந்தியாவிற்கக 

இந்திரியத்ணத இந்திரியத்தில் இந்திரியத்கதாடு இந்திரியமாய் இந்திரியத்தால் இந்திரியத்திற்கு இந்திரியத்திற்கக 

இமயத்ணத இமயத்தில் இமயத்கதாடு இமயமாய் இமயத்தால் இமயத்திற்கு இமயத்திற்கக 

இணமணய இணமயில் இணமகயாடு இணமயாய் இணமயால் இணமயிற்கு இணமயிற்கக 

இயக்கத்ணத இயக்கத்தில் இயக்கத்கதாடு இயக்கமாய் இயக்கத்தால் இயக்கத்திற்கு இயக்கத்திற்கக 

இயக்கவாற்றணல இயக்கவாற்றலில் இயக்கவாற்றகலாடு இயக்கவாற்றலாய் இயக்கவாற்றலால் இயக்கவாற்றலிற்கு இயக்கவாற்றலிற்கக 

இயந்திரத்ணத இயந்திரத்தில் இயந்திரத்கதாடு இயந்திரமாய் இயந்திரத்தால் இயந்திரத்திற்கு இயந்திரத்திற்கக 

இயல்ணப இயல்பில் இயல்கபாடு இயல்பாய் இயல்பால் இயல்பிற்கு இயல்பிற்கக 

இயற்ணகணய இயற்ணகயில் இயற்ணககயாடு இயற்ணகயாய் இயற்ணகயால் இயற்ணகயிற்கு இயற்ணகயிற்கக 

இரக்கத்ணத இரக்கத்தில் இரக்கத்கதாடு இரக்கமாய் இரக்கத்தால் இரக்கத்திற்கு இரக்கத்திற்கக 

இரகசியத்ணத இரகசியத்தில் இரகசியத்கதாடு இரகசியமாய் இரகசியத்தால் இரகசியத்திற்கு இரகசியத்திற்கக 

இரட்டிப்ணப இரட்டிப்பில் இரட்டிப்கபாடு இரட்டிப்பாய் இரட்டிப்பால் இரட்டிப்பிற்கு இரட்டிப்பிற்கக 

இரத்தத்ணத இரத்தத்தில் இரத்தத்கதாடு இரத்தமாய் இரத்தத்தால் இரத்தத்திற்கு இரத்தத்திற்கக 

இரத்தவாணடணய இரத்தவாணடயில் இரத்தவாணடகயாடு இரத்தவாணடயாய் இரத்தவாணடயால் இரத்தவாணடயிற்கு இரத்தவாணடயிற்கக 

இரணவ இரவில் இரகவாடு இரவாய் இரவால் இரவிற்கு இரவிற்கக 

இராசிபுரத்ணத இராசிபுரத்தில் இராசிபுரத்கதாடு இராசிபுரமாய் இராசிபுரத்தால் இராசிபுரத்திற்கு இராசிபுரத்திற்கக 

இராமநாதபுரத்ணத இராமநாதபுரத்தில் இராமநாதபுரத்கதாடு இராமநாதபுரமாய் இராமநாதபுரத்தால் இராமநாதபுரத்திற்கு இராமநாதபுரத்திற்கக 

இராமயைத்ணத இராமயைத்தில் இராமயைத்கதாடு இராமயைமாய் இராமயைத்தால் இராமயைத்திற்கு இராமயைத்திற்கக 

இருக்ணகணய இருக்ணகயில் இருக்ணககயாடு இருக்ணகயாய் இருக்ணகயால் இருக்ணகயிற்கு இருக்ணகயிற்கக 

இருட்ணட இருட்டில் இருட்கடாடு இருட்டாய் இருட்டால் இருட்டிற்கு இருட்டிற்கக 

இருப்ணப இருப்பில் இருப்கபாடு இருப்பாய் இருப்பால் இருப்பிற்கு இருப்பிற்கக 

இரும்ணப இரும்பில் இரும்கபாடு இரும்பாய் இரும்பால் இரும்பிற்கு இரும்பிற்கக 

இருணள இருளில் இருகளாடு இருளாய் இருளால் இருளிற்கு இருளிற்கக 

இணரணய இணரயில் இணரகயாடு இணரயாய் இணரயால் இணரயிற்கு இணரயிற்கக 

இல்லத்ணத இல்லத்தில் இல்லத்கதாடு இல்லமாய் இல்லத்தால் இல்லத்திற்கு இல்லத்திற்கக 

இலக்கைத்ணத இலக்கைத்தில் இலக்கைத்கதாடு இலக்கைமாய் இலக்கைத்தால் இலக்கைத்திற்கு இலக்கைத்திற்கக 

இலக்கியத்ணத இலக்கியத்தில் இலக்கியத்கதாடு இலக்கியமாய் இலக்கியத்தால் இலக்கியத்திற்கு இலக்கியத்திற்கக 

இலக்ணக இலக்கில் இலக்ககாடு இலக்காய் இலக்கால் இலக்கிற்கு இலக்கிற்கக 

இலங்ணகணய இலங்ணகயில் இலங்ணககயாடு இலங்ணகயாய் இலங்ணகயால் இலங்ணகயிற்கு இலங்ணகயிற்கக 

இலாபத்ணத இலாபத்தில் இலாபத்கதாடு இலாபமாய் இலாபத்தால் இலாபத்திற்கு இலாபத்திற்கக 

இணலணய இணலயில் இணலகயாடு இணலயாய் இணலயால் இணலயிற்கு இணலயிற்கக 

இவர்கணள இவர்களில் இவர்ககளாடு இவர்களாய் இவர்களால் இவர்களுக்கு இவர்களுக்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
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இவ்கவழு விதமான ச ாற்களின் அர்த்தங்களிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

இவணள இவளில் இவகளாடு இவளாய் இவளால் இவளிற்கு இவளிற்கக 

இவணன இவனில் இவகனாடு இவனாய் இவனால் இவனிற்கு இவனிற்கக 

இழுணவணய இழுணவயில் இழுணவகயாடு இழுணவயாய் இழுணவயால் இழுணவயிற்கு இழுணவயிற்கக 

இணழணய இணழயில் இணழகயாடு இணழயாய் இணழயால் இணழயிற்கு இணழயிற்கக 

இளணமணய இளணமயில் இளணமகயாடு இளணமயாய் இளணமயால் இளணமயிற்கு இளணமயிற்கக 

இறக்கத்ணத இறக்கத்தில் இறக்கத்கதாடு இறக்கமாய் இறக்கத்தால் இறக்கத்திற்கு இறக்கத்திற்கக 

இறணக இறகில் இறககாடு இறகாய் இறகால் இறகிற்கு இறகிற்கக 

இறப்ணப இறப்பில் இறப்கபாடு இறப்பாய் இறப்பால் இறப்பிற்கு இறப்பிற்கக 

இன்சுலிணன இன்சுலினில் இன்சுலிகனாடு இன்சுலினாய் இன்சுலினால் இன்சுலினிற்கு இன்சுலினிற்கக 

இன்டர்சநட்ணட இன்டர்சநட்டில் இன்டர்சநட்கடாடு இன்டர்சநட்டாய் இன்டர்சநட்டால் இன்டர்சநட்டிற்கு இன்டர்சநட்டிற்கக 

இன்பத்ணத இன்பத்தில் இன்பத்கதாடு இன்பமாய் இன்பத்தால் இன்பத்திற்கு இன்பத்திற்கக 

இன்னணல இன்னலில் இன்னகலாடு இன்னலாய் இன்னலால் இன்னலிற்கு இன்னலிற்கக 

இனக்கவர்ச்சிணய இனக்கவர்ச்சியில் இனக்கவர்ச்சிகயாடு இனக்கவர்ச்சியாய் இனக்கவர்ச்சியால் இனக்கவர்ச்சியிற்கு இனக்கவர்ச்சியிற்கக 

இனத்ணத இனத்தில் இனத்கதாடு இனமாய் இனத்தால் இனத்திற்கு இனத்திற்கக 

இனவிருத்திணய இனவிருத்தியில் இனவிருத்திகயாடு இனவிருத்தியாய் இனவிருத்தியால் இனவிருத்தியிற்கு இனவிருத்தியிற்கக 

இனிப்ணப இனிப்பில் இனிப்கபாடு இனிப்பாய் இனிப்பால் இனிப்பிற்கு இனிப்பிற்கக 

இனிணமணய இனிணமயில் இனிணமகயாடு இனிணமயாய் இனிணமயால் இனிணமயிற்கு இனிணமயிற்கக 

இஷ்டத்ணத இஷ்டத்தில் இஷ்டத்கதாடு இஷ்டமாய் இஷ்டத்தால் இஷ்டத்திற்கு இஷ்டத்திற்கக 

ஈட்டிணய ஈட்டியில் ஈட்டிகயாடு ஈட்டியாய் ஈட்டியால் ஈட்டியிற்கு ஈட்டியிற்கக 

ஈடுபாட்ணட ஈடுபாட்டில் ஈடுபாட்கடாடு ஈடுபாடாய் ஈடுபாட்டால் ஈடுபாட்டிற்கு ஈடுபாட்டிற்கக 

ஈணய ஈயில் ஈகயாடு ஈயாய் ஈயால் ஈயிற்கு ஈயிற்கக 

ஈர்ப்ணப ஈர்ப்பில் ஈர்ப்கபாடு ஈர்ப்பாய் ஈர்ப்பால் ஈர்ப்பிற்கு ஈர்ப்பிற்கக 

ஈரத்ணத ஈரத்தில் ஈரத்கதாடு ஈரமாய் ஈரத்தால் ஈரத்திற்கு ஈரத்திற்கக 

ஈரணல ஈரலில் ஈரகலாடு ஈரலாய் ஈரலால் ஈரலிற்கு ஈரலிற்கக 

ஈகராட்ணட ஈகராட்டில் ஈகராட்கடாடு ஈகராட்டாய் ஈகராட்டால் ஈகராட்டிற்கு ஈகராட்டிற்கக 

ஈனத்ணத ஈனத்தில் ஈனத்கதாடு ஈனமாய் ஈனத்தால் ஈனத்திற்கு ஈனத்திற்கக 

ஈஸ்வரிணய ஈஸ்வரியில் ஈஸ்வரிகயாடு ஈஸ்வரியாய் ஈஸ்வரியால் ஈஸ்வரியிற்கு ஈஸ்வரியிற்கக 

உச் த்ணத உச் த்தில் உச் த்கதாடு உச் மாய் உச் த்தால் உச் த்திற்கு உச் த்திற்கக 

உடணல உடலில் உடகலாடு உடலாய் உடலால் உடலிற்கு உடலிற்கக 

உடன்பாட்ணட உடன்பாட்டில் உடன்பாட்கடாடு உடன்பாடாய் உடன்பாட்டால் உடன்பாட்டிற்கு உடன்பாட்டிற்கக 

உடன்பிறப்ணப உடன்பிறப்பில் உடன்பிறப்கபாடு உடன்பிறப்பாய் உடன்பிறப்பால் உடன்பிறப்பிற்கு உடன்பிறப்பிற்கக 

உடுக்ணகணய உடுக்ணகயில் உடுக்ணககயாடு உடுக்ணகயாய் உடுக்ணகயால் உடுக்ணகயிற்கு உடுக்ணகயிற்கக 

உடுப்ணப உடுப்பில் உடுப்கபாடு உடுப்பாய் உடுப்பால் உடுப்பிற்கு உடுப்பிற்கக 

உடும்ணப உடும்பில் உடும்கபாடு உடும்பாய் உடும்பால் உடும்பிற்கு உடும்பிற்கக 

உணடப்ணப உணடப்பில் உணடப்கபாடு உணடப்பாய் உணடப்பால் உணடப்பிற்கு உணடப்பிற்கக 

உணடணய உணடயில் உணடகயாடு உணடயாய் உணடயால் உணடயிற்கு உணடயிற்கக 

உண்டிணய உண்டியில் உண்டிகயாடு உண்டியாய் உண்டியால் உண்டியிற்கு உண்டியிற்கக 

உைர்ந்தணத உைர்ந்ததில் உைர்ந்தகதாடு உைர்ந்ததாய் உைர்ந்ததால் உைர்ந்ததிற்கு உைர்ந்ததிற்கக 

உைர்வகத்ணத உைர்வகத்தில் உைர்வகத்கதாடு உைர்வகமாய் உைர்வகத்தால் உைர்வகத்திற்கு உைர்வகத்திற்கக 

உைர்ணவ உைர்வில் உைர்கவாடு உைர்வாய் உைர்வால் உைர்விற்கு உைர்விற்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
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இவ்கவழு விதமான ச ாற்களின் அர்த்தங்களிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

உைராதணத உைராததில் உைராதகதாடு உைராததாய் உைராததால் உைராததிற்கு உைராததிற்கக 

உைவகத்ணத உைவகத்தில் உைவகத்கதாடு உைவகமாய் உைவகத்தால் உைவகத்திற்கு உைவகத்திற்கக 

உைணவ உைவில் உைகவாடு உைவாய் உைவால் உைவிற்கு உைவிற்கக 

உதயத்ணத உதயத்தில் உதயத்கதாடு உதயமாய் உதயத்தால் உதயத்திற்கு உதயத்திற்கக 

உந்தணல உந்தலில் உந்தகலாடு உந்தலாய் உந்தலால் உந்தலிற்கு உந்தலிற்கக 

உந்ணத உந்தில் உந்கதாடு உந்தாய் உந்தால் உந்திற்கு உந்திற்கக 

உப்ணப உப்பில் உப்கபாடு உப்பாய் உப்பால் உப்பிற்கு உப்பிற்கக 

உபத்திரவத்ணத உபத்திரவத்தில் உபத்திரவத்கதாடு உபத்திரவமாய் உபத்திரவத்தால் உபத்திரவத்திற்கு உபத்திரவத்திற்கக 

உபயத்ணத உபயத்தில் உபயத்கதாடு உபயமாய் உபயத்தால் உபயத்திற்கு உபயத்திற்கக 

உயிர்கணள உயிர்களில் உயிர்ககளாடு உயிர்களாய் உயிர்களால் உயிர்களுக்கு உயிர்களுக்கக 

உயிரணுக்கணள உயிரணுக்களில் உயிரணுக்ககளாடு உயிரணுக்களாய் உயிரணுக்களால் உயிரணுக்களுக்கு உயிரணுக்களுக்கக 

உயிரிகணள உயிரிகளில் உயிரிககளாடு உயிரிகளாய் உயிரிகளால் உயிரிகளுக்கு உயிரிகளுக்கக 

உயிணர உயிரில் உயிகராடு உயிராய் உயிரால் உயிரிற்கு உயிரிற்கக 

உயிகராட்டத்ணத உயிகராட்டத்தில் உயிகராட்டத்கதாடு உயிகராட்டமாய் உயிகராட்டத்தால் உயிகராட்டத்திற்கு உயிகராட்டத்திற்கக 

உரிணய உரியில் உரிகயாடு உரியாய் உரியால் உரியிற்கு உரியிற்கக 

உருக்கிணய உருக்கியில் உருக்கிகயாடு உருக்கியாய் உருக்கியால் உருக்கியிற்கு உருக்கியிற்கக 

உருட்டணல உருட்டலில் உருட்டகலாடு உருட்டலாய் உருட்டலால் உருட்டலிற்கு உருட்டலிற்கக 

உருவகத்ணத உருவகத்தில் உருவகத்கதாடு உருவகமாய் உருவகத்தால் உருவகத்திற்கு உருவகத்திற்கக 

உருவத்ணத உருவத்தில் உருவத்கதாடு உருவமாய் உருவத்தால் உருவத்திற்கு உருவத்திற்கக 

உருவாக்கத்ணத உருவாக்கத்தில் உருவாக்கத்கதாடு உருவாக்கமாய் உருவாக்கத்தால் உருவாக்கத்திற்கு உருவாக்கத்திற்கக 

உருணவ உருவில் உருகவாடு உருவாய் உருவால் உருவிற்கு உருவிற்கக 

உணரணய உணரயில் உணரகயாடு உணரயாய் உணரயால் உணரயிற்கு உணரயிற்கக 

உல்லா த்ணத உல்லா த்தில் உல்லா த்கதாடு உல்லா மாய் உல்லா த்தால் உல்லா த்திற்கு உல்லா த்திற்கக 

உலக்ணகணய உலக்ணகயில் உலக்ணககயாடு உலக்ணகயாய் உலக்ணகயால் உலக்ணகயிற்கு உலக்ணகயிற்கக 

உலணக உலகில் உலககாடு உலகாய் உலகால் உலகிற்கு உலகிற்கக 

உவணமணய உவணமயில் உவணமகயாடு உவணமயாய் உவணமயால் உவணமயிற்கு உவணமயிற்கக 

உணழப்ணப உணழப்பில் உணழப்கபாடு உணழப்பாய் உணழப்பால் உணழப்பிற்கு உணழப்பிற்கக 

உள்ளத்ணத உள்ளத்தில் உள்ளத்கதாடு உள்ளமாய் உள்ளத்தால் உள்ளத்திற்கு உள்ளத்திற்கக 

உள்ளாணடணய உள்ளாணடயில் உள்ளாணடகயாடு உள்ளாணடயாய் உள்ளாணடயால் உள்ளாணடயிற்கு உள்ளாணடயிற்கக 

உளிணய உளியில் உளிகயாடு உளியாய் உளியால் உளியிற்கு உளியிற்கக 

உறக்கத்ணத உறக்கத்தில் உறக்கத்கதாடு உறக்கமாய் உறக்கத்தால் உறக்கத்திற்கு உறக்கத்திற்கக 

உறணவ உறவில் உறகவாடு உறவாய் உறவால் உறவிற்கு உறவிற்கக 

உறுத்தணல உறுத்தலில் உறுத்தகலாடு உறுத்தலாய் உறுத்தலால் உறுத்தலிற்கு உறுத்தலிற்கக 

உறுப்ணப உறுப்பில் உறுப்கபாடு உறுப்பாய் உறுப்பால் உறுப்பிற்கு உறுப்பிற்கக 

உறுமிணய உறுமியில் உறுமிகயாடு உறுமியாய் உறுமியால் உறுமியிற்கு உறுமியிற்கக 

உணறயூணர உணறயூரில் உணறயூகராடு உணறயூராய் உணறயூரால் உணறயூரிற்கு உணறயூரிற்கக 

உணறவிடத்ணத உணறவிடத்தில் உணறவிடத்கதாடு உணறவிடமாய் உணறவிடத்தால் உணறவிடத்திற்கு உணறவிடத்திற்கக 

ஊக்கத்ணத ஊக்கத்தில் ஊக்கத்கதாடு ஊக்கமாய் ஊக்கத்தால் ஊக்கத்திற்கு ஊக்கத்திற்கக 

ஊக்கிணய ஊக்கியில் ஊக்கிகயாடு ஊக்கியாய் ஊக்கியால் ஊக்கியிற்கு ஊக்கியிற்கக 

ஊசிமல்லிணய ஊசிமல்லியில் ஊசிமல்லிகயாடு ஊசிமல்லியாய் ஊசிமல்லியால் ஊசிமல்லியிற்கு ஊசிமல்லியிற்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
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இவ்கவழு விதமான ச ாற்களின் அர்த்தங்களிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

ஊஞ் ணல ஊஞ் லில் ஊஞ் கலாடு ஊஞ் லாய் ஊஞ் லால் ஊஞ் லிற்கு ஊஞ் லிற்கக 

ஊட்டிணய ஊட்டியில் ஊட்டிகயாடு ஊட்டியாய் ஊட்டியால் ஊட்டியிற்கு ஊட்டியிற்கக 

ஊடணல ஊடலில் ஊடகலாடு ஊடலாய் ஊடலால் ஊடலிற்கு ஊடலிற்கக 

ஊணர ஊரில் ஊகராடு ஊராய் ஊரால் ஊரிற்கு ஊரிற்கக 

ஊழணல ஊழலில் ஊழகலாடு ஊழலாய் ஊழலால் ஊழலிற்கு ஊழலிற்கக 

ஊணழ ஊழில் ஊகழாடு ஊழாய் ஊழால் ஊழிற்கு ஊழிற்கக 

ஊனத்ணத ஊனத்தில் ஊனத்கதாடு ஊனமாய் ஊனத்தால் ஊனத்திற்கு ஊனத்திற்கக 

எடப்பாடிணய எடப்பாடியில் எடப்பாடிகயாடு எடப்பாடியாய் எடப்பாடியால் எடப்பாடியிற்கு எடப்பாடியிற்கக 

எடுத்துக்காட்ணட எடுத்துக்காட்டில் எடுத்துக்காட்கடாடு எடுத்துக்காட்டாய் எடுத்துக்காட்டால் எடுத்துக்காட்டிற்கு எடுத்துக்காட்டிற்கக 

எணடணய எணடயில் எணடகயாடு எணடயாய் எணடயால் எணடயிற்கு எணடயிற்கக 

எண்ைத்ணத எண்ைத்தில் எண்ைத்கதாடு எண்ைமாய் எண்ைத்தால் எண்ைத்திற்கு எண்ைத்திற்கக 

எண்ைாதணத எண்ைாததில் எண்ைாதகதாடு எண்ைாததாய் எண்ைாததால் எண்ைாததிற்கு எண்ைாததிற்கக 

எண்ணிக்ணகணய எண்ணிக்ணகயில் எண்ணிக்ணககயாடு எண்ணிக்ணகயாய் எண்ணிக்ணகயால் எண்ணிக்ணகயிற்கு எண்ணிக்ணகயிற்கக 

எண்ணியணத எண்ணியதில் எண்ணியகதாடு எண்ணியதாய் எண்ணியதால் எண்ணியதிற்கு எண்ணியதிற்கக 

எண்ணை எண்ணில் எண்கைாடு எண்ைாய் எண்ைால் எண்ணிற்கு எண்ணிற்கக 

எணத எதில் எகதாடு எதாய் எதனால் எதற்கு எதற்கக 

எந்திரத்ணத எந்திரத்தில் எந்திரத்கதாடு எந்திரமாய் எந்திரத்தால் எந்திரத்திற்கு எந்திரத்திற்கக 

எர்ைாகுளத்ணத எர்ைாகுளத்தில் எர்ைாகுளத்கதாடு எர்ைாகுளமாய் எர்ைாகுளத்தால் எர்ைாகுளத்திற்கு எர்ைாகுளத்திற்கக 

எரிந்தணத எரிந்ததில் எரிந்தகதாடு எரிந்ததாய் எரிந்ததால் எரிந்ததிற்கு எரிந்ததிற்கக 

எரியாதணத எரியாததில் எரியாதகதாடு எரியாததாய் எரியாததால் எரியாததிற்கு எரியாததிற்கக 

எல்ணலணய எல்ணலயில் எல்ணலகயாடு எல்ணலயாய் எல்ணலயால் எல்ணலயிற்கு எல்ணலயிற்கக 

எலக்ட்ராணன எலக்ட்ரானில் எலக்ட்ராகனாடு எலக்ட்ரானாய் எலக்ட்ரானால் எலக்ட்ரானிற்கு எலக்ட்ரானிற்கக 

எலந்ணதப்பழத்ணத எலந்ணதப்பழத்தில் எலந்ணதப்பழத்கதாடு எலந்ணதப்பழமாய் எலந்ணதப்பழத்தால் எலந்ணதப்பழத்திற்கு எலந்ணதப்பழத்திற்கக 

எலும்ணப எலும்பில் எலும்கபாடு எலும்பாய் எலும்பால் எலும்பிற்கு எலும்பிற்கக 

எலுமிச் ம்பழத்ணத எலுமிச் ம்பழத்தில் எலுமிச் ம்பழத்கதாடு எலுமிச் ம்பழமாய் எலுமிச் ம்பழத்தால் எலுமிச் ம்பழத்திற்கு எலுமிச் ம்பழத்திற்கக 

எழுத்ணத எழுத்தில் எழுத்கதாடு எழுத்தாய் எழுத்தால் எழுத்திற்கு எழுத்திற்கக 

ஏக்கத்ணத ஏக்கத்தில் ஏக்கத்கதாடு ஏக்கமாய் ஏக்கத்தால் ஏக்கத்திற்கு ஏக்கத்திற்கக 

ஏகத்ணத ஏகத்தில் ஏகத்கதாடு ஏகமாய் ஏகத்தால் ஏகத்திற்கு ஏகத்திற்கக 

ஏட்ணட ஏட்டில் ஏட்கடாடு ஏடாய் ஏட்டால் ஏட்டிற்கு ஏட்டிற்கக 

ஏணிணய ஏணியில் ஏணிகயாடு ஏணியாய் ஏணியால் ஏணியிற்கு ஏணியிற்கக 

ஏரிக்கணரணய ஏரிக்கணரயில் ஏரிக்கணரகயாடு ஏரிக்கணரயாய் ஏரிக்கணரயால் ஏரிக்கணரயிற்கு ஏரிக்கணரயிற்கக 

ஏரிணய ஏரியில் ஏரிகயாடு ஏரியாய் ஏரியால் ஏரியிற்கு ஏரியிற்கக 

ஏழ்ணமணய ஏழ்ணமயில் ஏழ்ணமகயாடு ஏழ்ணமயாய் ஏழ்ணமயால் ஏழ்ணமயிற்கு ஏழ்ணமயிற்கக 

ஏற்பாட்ணட ஏற்பாட்டில் ஏற்பாட்கடாடு ஏற்பாடாய் ஏற்பாட்டால் ஏற்பாட்டிற்கு ஏற்பாட்டிற்கக 

ஏற்றத்ணத ஏற்றத்தில் ஏற்றத்கதாடு ஏற்றமாய் ஏற்றத்தால் ஏற்றத்திற்கு ஏற்றத்திற்கக 

ஐயத்ணத ஐயத்தில் ஐயத்கதாடு ஐயமாய் ஐயத்தால் ஐயத்திற்கு ஐயத்திற்கக 

ஒட்டகத்ணத ஒட்டகத்தில் ஒட்டகத்கதாடு ஒட்டகமாய் ஒட்டகத்தால் ஒட்டகத்திற்கு ஒட்டகத்திற்கக 

ஒட்ணட ஒட்டில் ஒட்கடாடு ஒட்டாய் ஒட்டால் ஒட்டிற்கு ஒட்டிற்கக 

ஒப்பந்தத்ணத ஒப்பந்தத்தில் ஒப்பந்தத்கதாடு ஒப்பந்தமாய் ஒப்பந்தத்தால் ஒப்பந்தத்திற்கு ஒப்பந்தத்திற்கக 

ஒரி ாணவ ஒரி ாவில் ஒரி ாகவாடு ஒரி ாவாய் ஒரி ாவால் ஒரி ாவிற்கு ஒரி ாவிற்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
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இவ்கவழு விதமான ச ாற்களின் அர்த்தங்களிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

ஒருத்திணய ஒருத்தியில் ஒருத்திகயாடு ஒருத்தியாய் ஒருத்தியால் ஒருத்தியிற்கு ஒருத்தியிற்கக 

ஒருணமணய ஒருணமயில் ஒருணமகயாடு ஒருணமயாய் ஒருணமயால் ஒருணமயிற்கு ஒருணமயிற்கக 

ஒருவணள ஒருவளில் ஒருவகளாடு ஒருவளாய் ஒருவளால் ஒருவளிற்கு ஒருவளிற்கக 

ஒருவணன ஒருவனில் ஒருவகனாடு ஒருவனாய் ஒருவனால் ஒருவனிற்கு ஒருவனிற்கக 

ஒலிணய ஒலியில் ஒலிகயாடு ஒலியாய் ஒலியால் ஒலியிற்கு ஒலியிற்கக 

ஒளிணய ஒளியில் ஒளிகயாடு ஒளியாய் ஒளியால் ஒளியிற்கு ஒளியிற்கக 

ஒற்றுணமணய ஒற்றுணமயில் ஒற்றுணமகயாடு ஒற்றுணமயாய் ஒற்றுணமயால் ஒற்றுணமயிற்கு ஒற்றுணமயிற்கக 

ஓட்டத்ணத ஓட்டத்தில் ஓட்டத்கதாடு ஓட்டமாய் ஓட்டத்தால் ஓட்டத்திற்கு ஓட்டத்திற்கக 

ஓட்ணட ஓட்டில் ஓட்கடாடு ஓடாய் ஓட்டால் ஓட்டிற்கு ஓட்டிற்கக 

ஓணடணய ஓணடயில் ஓணடகயாடு ஓணடயாய் ஓணடயால் ஓணடயிற்கு ஓணடயிற்கக 

ஓமலூணர ஓமலூரில் ஓமலூகராடு ஓமலூராய் ஓமலூரால் ஓமலூரிற்கு ஓமலூரிற்கக 

ஓணலணய ஓணலயில் ஓணலகயாடு ஓணலயாய் ஓணலயால் ஓணலயிற்கு ஓணலயிற்கக 

ஓவியத்ணத ஓவியத்தில் ஓவியத்கதாடு ஓவியமாய் ஓவியத்தால் ஓவியத்திற்கு ஓவியத்திற்கக 

கங்ணகணய கங்ணகயில் கங்ணககயாடு கங்ணகயாய் கங்ணகயால் கங்ணகயிற்கு கங்ணகயிற்கக 

க ப்ணப க ப்பில் க ப்கபாடு க ப்பாய் க ப்பால் க ப்பிற்கு க ப்பிற்கக 

கட்சிணய கட்சியில் கட்சிகயாடு கட்சியாய் கட்சியால் கட்சியிற்கு கட்சியிற்கக 

கட்டத்ணத கட்டத்தியில் கட்டத்கதாடு கட்டமாய் கட்டத்தால் கட்டத்திற்கு கட்டத்திற்கக 

கட்டிடத்ணத கட்டிடத்தியில் கட்டிடத்கதாடு கட்டிடமாய் கட்டிடத்தால் கட்டிடத்திற்கு கட்டிடத்திற்கக 

கட்டிணய கட்டியில் கட்டிகயாடு கட்டியாய் கட்டியால் கட்டியிற்கு கட்டியிற்கக 

கட்ணட கட்டில் கட்கடாடு கட்டாய் கட்டால் கட்டிற்கு கட்டிற்கக 

கட்டுப்பாட்ணட கட்டுப்பாட்டில் கட்டுப்பாட்கடாடு கட்டுப்பாடாய் கட்டுப்பாட்டால் கட்டுப்பாட்டிற்கு கட்டுப்பாட்டிற்கக 

கட்டுணரணய கட்டுணரயில் கட்டுணரகயாடு கட்டுணரயாய் கட்டுணரயால் கட்டுணரயிற்கு கட்டுணரயிற்கக 

கட்ணடணய கட்ணடயில் கட்ணடகயாடு கட்ணடயாய் கட்ணடயால் கட்ணடயிற்கு கட்ணடயிற்கக 

கடணமணய கடணமயில் கடணமகயாடு கடணமயாய் கடணமயால் கடணமயிற்கு கடணமயிற்கக 

கடலணலணய கடலணலயில் கடலணலகயாடு கடலணலயாய் கடலணலயால் கடலணலயிற்கு கடலணலயிற்கக 

கடணல கடலில் கடகலாடு கடலாய் கடலால் கடலிற்கு கடலிற்கக 

கடலூணர கடலூரில் கடலூகராடு கடலூராய் கடலூரால் கடலூரிற்கு கடலூரிற்கக 

கடற்கணரணய கடற்கணரயில் கடற்கணரகயாடு கடற்கணரயாய் கடற்கணரயால் கடற்கணரயிற்கு கடற்கணரயிற்கக 

கடற்பரப்ணப கடற்பரப்பில் கடற்பரப்கபாடு கடற்பரப்பாய் கடற்பரப்பால் கடற்பரப்பிற்கு கடற்பரப்பிற்கக 

கடணன கடனில் கடகனாடு கடனாய் கடனால் கடனிற்கு கடனிற்கக 

கடுணக கடுகில் கடுககாடு கடுகாய் கடுகால் கடுகிற்கு கடுகிற்கக 

கணடணய கணடயில் கணடகயாடு கணடயாய் கணடயால் கணடயிற்கு கணடயிற்கக 

கண்டத்ணத கண்டத்தில் கண்டத்கதாடு கண்டமாய் கண்டத்தால் கண்டத்திற்கு கண்டத்திற்கக 

கண்டணத கண்டதில் கண்டகதாடு கண்டதாய் கண்டதால் கண்டதிற்கு கண்டதிற்கக 

கண்டிப்ணப கண்டிப்பில் கண்டிப்கபாடு கண்டிப்பாய் கண்டிப்பால் கண்டிப்பிற்கு கண்டிப்பிற்கக 

கண்டுபிடிப்ணப கண்டுபிடிப்பில் கண்டுபிடிப்கபாடு கண்டுபிடிப்பாய் கண்டுபிடிப்பால் கண்டுபிடிப்பிற்கு கண்டுபிடிப்பிற்கக 

கண்ைம்பாடிணய கண்ைம்பாடியில் கண்ைம்பாடிகயாடு கண்ைம்பாடியாய் கண்ைம்பாடியால் கண்ைம்பாடியிற்கு கண்ைம்பாடியிற்கக 

கண்ைாடிணய கண்ைாடியில் கண்ைாடிகயாடு கண்ைாடியாய் கண்ைாடியால் கண்ைாடியிற்கு கண்ைாடியிற்கக 

கண்ணியத்ணத கண்ணியத்தில் கண்ணியத்கதாடு கண்ணியமாய் கண்ணியத்தால் கண்ணியத்திற்கு கண்ணியத்திற்கக 

கண்ணீணர கண்ணீரில் கண்ணீகராடு கண்ணீராய் கண்ணீரால் கண்ணீரிற்கு கண்ணீரிற்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
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இவ்கவழு விதமான ச ாற்களின் அர்த்தங்களிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

கண்கண்ஜாணடணய கண்ஜாணடயில் கண்ஜாணடகயாடு கண்ஜாணடயாய் கண்ஜாணடயால் கண்ஜாணடயிற்கு கண்ஜாணடயிற்கக 

கத்தரிக்காணய கத்தரிக்காயில் கத்தரிக்காகயாடு கத்தரிக்காயாய் கத்தரிக்காயால் கத்தரிக்காயிற்கு கத்தரிக்காயிற்கக 

கத்திணய கத்தியில் கத்திகயாடு கத்தியாய் கத்தியால் கத்தியிற்கு கத்தியிற்கக 

கத்ணதணய கத்ணதயில் கத்ணதகயாடு கத்ணதயாய் கத்ணதயால் கத்ணதயிற்கு கத்ணதயிற்கக 

கதகதப்ணப கதகதப்பில் கதகதப்கபாடு கதகதப்பாய் கதகதப்பால் கதகதப்பிற்கு கதகதப்பிற்கக 

கதவிடுக்ணக கதவிடுக்கில் கதவிடுக்ககாடு கதவிடுக்காய் கதவிடுக்கால் கதவிடுக்கிற்கு கதவிடுக்கிற்கக 

கதணவ கதவில் கதகவாடு கதவாய் கதவால் கதவிற்கு கதவிற்கக 

கதிணய கதியில் கதிகயாடு கதியாய் கதியால் கதியிற்கு கதியிற்கக 

கணதணய கணதயில் கணதகயாடு கணதயாய் கணதயால் கணதயிற்கு கணதயிற்கக 

கந்தக அமிலத்ணத கந்தக அமிலத்தில் கந்தக அமிலத்கதாடு கந்தக அமிலமாய் கந்தக அமிலத்தால் கந்தக அமிலத்திற்கு கந்தக அமிலத்திற்கக 

கந்தகத்ணத கந்தகத்தில் கந்தகத்கதாடு கந்தகமாய் கந்தகத்தால் கந்தகத்திற்கு கந்தகத்திற்கக 

கப்பணல கப்பலில் கப்பகலாடு கப்பலாய் கப்பலால் கப்பலிற்கு கப்பலிற்கக 

கபடத்ணத கபடத்தில் கபடத்கதாடு கபடமாய் கபடத்தால் கபடத்திற்கு கபடத்திற்கக 

கம்ப்யூட்டணர கம்ப்யூட்டரில் கம்ப்யூட்டகராடு கம்ப்யூட்டராய் கம்ப்யூட்டரால் கம்ப்யூட்டரிற்கு கம்ப்யூட்டரிற்கக 

கம்பத்ணத கம்பத்தில் கம்பத்கதாடு கம்பமாய் கம்பத்தால் கம்பத்திற்கு கம்பத்திற்கக 

கம்ணப கம்பில் கம்கபாடு கம்பாய் கம்பால் கம்பிற்கு கம்பிற்கக 

கமலத்ணத கமலத்தில் கமலத்கதாடு கமலமாய் கமலத்தால் கமலத்திற்கு கமலத்திற்கக 

கயணல கயலில் கயகலாடு கயலாய் கயலால் கயலிற்கு கயலிற்கக 

கயிற்ணற கயிற்றில் கயிற்கறாடு கயிறாய் கயிற்றால் கயிற்றிற்கு கயிற்றிற்கக 

கர்நாடகாணவ கர்நாடகாவில் கர்நாடகாகவாடு கர்நாடகாவாய் கர்நாடகாவால் கர்நாடகாவிற்கு கர்நாடகாவிற்கக 

கர்மத்ணத கர்மத்தில் கர்மத்கதாடு கர்மமாய் கர்மத்தால் கர்மத்திற்கு கர்மத்திற்கக 

கர்வத்ணத கர்வத்தில் கர்வத்கதாடு கர்வமாய் கர்வத்தால் கர்வத்திற்கு கர்வத்திற்கக 

கரகாட்டத்ணத கரகாட்டத்தில் கரகாட்டத்கதாடு கரகாட்டமாய் கரகாட்டத்தால் கரகாட்டத்திற்கு கரகாட்டத்திற்கக 

கரண்டிணய கரண்டியில் கரண்டிகயாடு கரண்டியாய் கரண்டியால் கரண்டியிற்கு கரண்டியிற்கக 

கரத்ணத கரத்தில் கரத்கதாடு கரமாய் கரத்தால் கரத்திற்கு கரத்திற்கக 

கரிமில வாயுணவ கரிமில வாயுவில் கரிமில வாயுகவாடு கரிமில வாயுவாய் கரிமில வாயுவால் கரிமில வாயுவிற்கு கரிமில வாயுவிற்கக 

கரிணய கரியில் கரிகயாடு கரியாய் கரியால் கரியிற்கு கரியிற்கக 

கருத்ணத கருத்தில் கருத்கதாடு கருத்தாய் கருத்தால் கருத்திற்கு கருத்திற்கக 

கருப்ணப கருப்பில் கருப்கபாடு கருப்பாய் கருப்பால் கருப்பிற்கு கருப்பிற்கக 

கரும்பலணகணய கரும்பலணகயில் கரும்பலணககயாடு கரும்பலணகயாய் கரும்பலணகயால் கரும்பலணகயிற்கு கரும்பலணகயிற்கக 

கரும்ணப கரும்பில் கரும்கபாடு கரும்பாய் கரும்பால் கரும்பிற்கு கரும்பிற்கக 

கருணமணய கருணமயில் கருணமகயாடு கருணமயாய் கருணமயால் கருணமயிற்கு கருணமயிற்கக 

கருவணறணய கருவணறயில் கருவணறகயாடு கருவணறயாய் கருவணறயால் கருவணறயிற்கு கருவணறயிற்கக 

கருவிணய கருவியில் கருவிகயாடு கருவியாய் கருவியால் கருவியிற்கு கருவியிற்கக 

கருணவ கருவில் கருகவாடு கருவாய் கருவால் கருவிற்கு கருவிற்கக 

கரூணர கரூரில் கரூகராடு கரூராய் கரூரால் கரூரிற்கு கரூரிற்கக 

கணரந்தணத கணரந்ததில் கணரந்தகதாடு கணரந்ததாய் கணரந்ததால் கணரந்ததிற்கு கணரந்ததிற்கக 

கணரயாதணத கணரயாததில் கணரயாதகதாடு கணரயாததாய் கணரயாததால் கணரயாததிற்கு கணரயாததிற்கக 

கணரணய கணரயில் கணரகயாடு கணரயாய் கணரயால் கணரயிற்கு கணரயிற்கக 

கல்தூணை கல்தூணில் கல்தூகைாடு கல்தூைாய் கல்தூைால் கல்தூணிற்கு கல்தூணிற்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
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இவ்கவழு விதமான ச ாற்களின் அர்த்தங்களிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

கல்பாக்கத்ணத கல்பாக்கத்தில் கல்பாக்கத்கதாடு கல்பாக்கமாய் கல்பாக்கத்தால் கல்பாக்கத்திற்கு கல்பாக்கத்திற்கக 

கல்யாைத்ணத கல்யாைத்தில் கல்யாைத்கதாடு கல்யாைமாய் கல்யாைத்தால் கல்யாைத்திற்கு கல்யாைத்திற்கக 

கல்லணைணய கல்லணையில் கல்லணைகயாடு கல்லணையாய் கல்லணையால் கல்லணையிற்கு கல்லணையிற்கக 

கல்ணல கல்லில் கல்கலாடு கல்லாய் கல்லால் கல்லிற்கு கல்லிற்கக 

கல்லீரணல கல்லீரலில் கல்லீரகலாடு கல்லீரலாய் கல்லீரலால் கல்லீரலிற்கு கல்லீரலிற்கக 

கல்லூரிணய கல்லூரியில் கல்லூரிகயாடு கல்லூரியாய் கல்லூரியால் கல்லூரியிற்கு கல்லூரியிற்கக 

கலக்கத்ணத கலக்கத்தில் கலக்கத்கதாடு கலக்கமாய் கலக்கத்தால் கலக்கத்திற்கு கலக்கத்திற்கக 

கலகத்ணத கலகத்தில் கலகத்கதாடு கலகமாய் கலகத்தால் கலகத்திற்கு கலகத்திற்கக 

கல த்ணத கல த்தில் கல த்கதாடு கல மாய் கல த்தால் கல த்திற்கு கல த்திற்கக 

கலத்ணத கலத்தில் கலத்கதாடு கலமாய் கலத்தால் கலத்திற்கு கலத்திற்கக 

கலவரத்ணத கலவரத்தில் கலவரத்கதாடு கலவரமாய் கலவரத்தால் கலவரத்திற்கு கலவரத்திற்கக 

கலிணய கலியில் கலிகயாடு கலியாய் கலியால் கலியிற்கு கலியிற்கக 

கணலணய கணலயில் கணலகயாடு கணலயாய் கணலயால் கணலயிற்கு கணலயிற்கக 

கவ த்ணத கவ த்தில் கவ த்கதாடு கவ மாய் கவ த்தால் கவ த்திற்கு கவ த்திற்கக 

கவர்ச்சிணய கவர்ச்சியில் கவர்ச்சிகயாடு கவர்ச்சியாய் கவர்ச்சியால் கவர்ச்சியிற்கு கவர்ச்சியிற்கக 

கவனத்ணத கவனத்தில் கவனத்கதாடு கவனமாய் கவனத்தால் கவனத்திற்கு கவனத்திற்கக 

கவிணதணய கவிணதயில் கவிணதகயாடு கவிணதயாய் கவிணதயால் கவிணதயிற்கு கவிணதயிற்கக 

கழகத்ணத கழகத்தில் கழகத்கதாடு கழகமாய் கழகத்தால் கழகத்திற்கு கழகத்திற்கக 

கழுணதணய கழுணதயில் கழுணதகயாடு கழுணதயாய் கழுணதயால் கழுணதயிற்கு கழுணதயிற்கக 

கள்ளக்குறிச்சிணய கள்ளக்குறிச்சியில் கள்ளக்குறிச்சிகயாடு கள்ளக்குறிச்சியாய் கள்ளக்குறிச்சியால் கள்ளக்குறிச்சியிற்கு கள்ளக்குறிச்சியிற்கக 

கள்ளிணய கள்ளியில் கள்ளிகயாடு கள்ளியாய் கள்ளியால் கள்ளியிற்கு கள்ளியிற்கக 

களஞ்சியத்ணத களஞ்சியத்தில் களஞ்சியத்கதாடு களஞ்சியமாய் களஞ்சியத்தால் களஞ்சியத்திற்கு களஞ்சியத்திற்கக 

களத்ணத களத்தில் களத்கதாடு களமாய் களத்தால் களத்திற்கு களத்திற்கக 

களிப்ணப களிப்பில் களிப்கபாடு களிப்பாய் களிப்பால் களிப்பிற்கு களிப்பிற்கக 

கணளப்ணப கணளப்பில் கணளப்கபாடு கணளப்பாய் கணளப்பால் கணளப்பிற்கு கணளப்பிற்கக 

கணளணய கணளயில் கணளகயாடு கணளயாய் கணளயால் கணளயிற்கு கணளயிற்கக 

கற்பணனணய கற்பணனயில் கற்பணனகயாடு கற்பணனயாய் கற்பணனயால் கற்பணனயிற்கு கற்பணனயிற்கக 

கற்ணப கற்பில் கற்கபாடு கற்பாய் கற்பால் கற்பிற்கு கற்பிற்கக 

கற்கறாட்டத்ணத கற்கறாட்டத்தில் கற்கறாட்டத்கதாடு கற்கறாட்டமாய் கற்கறாட்டத்தால் கற்கறாட்டத்திற்கு கற்கறாட்டத்திற்கக 

கறிணய கறியில் கறிகயாடு கறியாய் கறியால் கறியிற்கு கறியிற்கக 

கணறணய கணறயில் கணறகயாடு கணறயாய் கணறயால் கணறயிற்கு கணறயிற்கக 

கன்னடத்ணத கன்னடத்தில் கன்னடத்கதாடு கன்னடமாய் கன்னடத்தால் கன்னடத்திற்கு கன்னடத்திற்கக 

கன்னத்ணத கன்னத்தில் கன்னத்கதாடு கன்னமாய் கன்னத்தால் கன்னத்திற்கு கன்னத்திற்கக 

கன்னியாகுமரிணய கன்னியாகுமரியில் கன்னியாகுமரிகயாடு கன்னியாகுமரியாய் கன்னியாகுமரியால் கன்னியாகுமரியிற்கு கன்னியாகுமரியிற்கக 

கனடாணவ கனடாவில் கனடாகவாடு கனடாவாய் கனடாவால் கனடாவிற்கு கனடாவிற்கக 

கணனணய கணனயில் கணனகயாடு கணனயாய் கணனயால் கணனயிற்கு கணனயிற்கக 

கஷ்டத்ணத கஷ்டத்தில் கஷ்டத்கதாடு கஷ்டமாய் கஷ்டத்தால் கஷ்டத்திற்கு கஷ்டத்திற்கக 

காஞ்சிபுரத்ணத காஞ்சிபுரத்தில் காஞ்சிபுரத்கதாடு காஞ்சிபுரமாய் காஞ்சிபுரத்தால் காஞ்சிபுரத்திற்கு காஞ்சிபுரத்திற்கக 

காட்சிணய காட்சியில் காட்சிகயாடு காட்சியாய் காட்சியால் காட்சியிற்கு காட்சியிற்கக 

காட்ணட காட்டில் காட்கடாடு காடாய் காட்டால் காட்டிற்கு காட்டிற்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
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இவ்கவழு விதமான ச ாற்களின் அர்த்தங்களிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

காட்டூணர காட்டூரில் காட்டூகராடு காட்டூராய் காட்டூரால் காட்டூரிற்கு காட்டூரிற்கக 

காைாதணத காைாததில் காைாதகதாடு காைாததாய் காைாததால் காைாததிற்கு காைாததிற்கக 

காதலிக்காதணத காதலிக்காததில் காதலிக்காகதாடு காதலிக்காததாய் காதலிக்காததால் காதலிக்காததிற்கு காதலிக்காததிற்கக 

காதலித்தணத காதலித்ததில் காதலித்தகதாடு காதலித்ததாய் காதலித்ததால் காதலித்ததிற்கு காதலித்ததிற்கக 

காதலிப்பணத காதலிப்பதில் காதலிப்பகதாடு காதலிப்பதாய் காதலிப்பதால் காதலிப்பதிற்கு காதலிப்பதிற்கக 

காதணல காதலில் காதகலாடு காதலாய் காதலால் காதலிற்கு காதலிற்கக 

காணத காதில் காகதாடு காதாய் காதால் காதிற்கு காதிற்கக 

காந்தத்ணத காந்தத்தில் காந்தத்கதாடு காந்தமாய் காந்தத்தால் காந்தத்திற்கு காந்தத்திற்கக 

காப்பியத்ணத காப்பியத்தில் காப்பியத்கதாடு காப்பியமாய் காப்பியத்தால் காப்பியத்திற்கு காப்பியத்திற்கக 

காப்ணப காப்பில் காப்கபாடு காப்பாய் காப்பால் காப்பிற்கு காப்பிற்கக 

காம்ணப காம்பில் காம்கபாடு காம்பாய் காம்பால் காம்பிற்கு காம்பிற்கக 

காமாக்ஷிணய காமாக்ஷியில் காமாக்ஷிகயாடு காமாக்ஷியாய் காமாக்ஷியால் காமாக்ஷியிற்கு காமாக்ஷியிற்கக 

காயத்ணத காயத்தில் காயத்கதாடு காயமாய் காயத்தால் காயத்திற்கு காயத்திற்கக 

காயணல காயலில் காயகலாடு காயலாய் காயலால் காயலிற்கு காயலிற்கக 

காணய காயில் காகயாடு காயாய் காயால் காயிற்கு காயிற்கக 

காரைத்ணத காரைத்தில் காரைத்கதாடு காரைமாய் காரைத்தால் காரைத்திற்கு காரைத்திற்கக 

காரணிணய காரணியில் காரணிகயாடு காரணியாய் காரணியால் காரணியிற்கு காரணியிற்கக 

காரத்ணத காரத்தில் காரத்கதாடு காரமாய் காரத்தால் காரத்திற்கு காரத்திற்கக 

காரியத்ணத காரியத்தில் காரியத்கதாடு காரியமாய் காரியத்தால் காரியத்திற்கு காரியத்திற்கக 

காணர காரில் காகராடு காராய் காரால் காரிற்கு காரிற்கக 

காணரக்காணல காணரக்காலில் காணரக்காகலாடு காணரக்காலாய் காணரக்காலால் காணரக்காலிற்கு காணரக்காலிற்கக 

கால்சியத்ணத கால்சியத்தில் கால்சியத்கதாடு கால்சியமாய் கால்சியத்தால் கால்சியத்திற்கு கால்சியத்திற்கக 

காலடிணய காலடியில் காலடிகயாடு காலடியாய் காலடியால் காலடியிற்கு காலடியிற்கக 

காலத்ணத காலத்தில் காலத்கதாடு காலமாய் காலத்தால் காலத்திற்கு காலத்திற்கக 

காலாணடணய காலாணடயில் காலாணடகயாடு காலாணடயாய் காலாணடயால் காலாணடயிற்கு காலாணடயிற்கக 

காணல காலில் காகலாடு காலாய் காலால் காலிற்கு காலிற்கக 

காவடிணய காவடியில் காவடிகயாடு காவடியாய் காவடியால் காவடியிற்கு காவடியிற்கக 

காவணல காவலில் காவகலாடு காவலாய் காவலால் காவலிற்கு காவலிற்கக 

காவியத்ணத காவியத்தில் காவியத்கதாடு காவியமாய் காவியத்தால் காவியத்திற்கு காவியத்திற்கக 

காவிணய காவியில் காவிகயாடு காவியாய் காவியால் காவியிற்கு காவியிற்கக 

காவிரிணய காவிரியில் காவிரிகயாடு காவிரியாய் காவிரியால் காவிரியிற்கு காவிரியிற்கக 

காணளணய காணளயில் காணளகயாடு காணளயாய் காணளயால் காணளயிற்கு காணளயிற்கக 

காற்றழுத்தத்ணத காற்றழுத்தத்தில் காற்றழுத்தத்கதாடு காற்றழுத்தமாய் காற்றழுத்தத்தால் காற்றழுத்தத்திற்கு காற்றழுத்தத்திற்கக 

காற்ணற காற்றில் காற்கறாடு காற்றாய் காற்றால் காற்றிற்கு காற்றிற்கக 

கிடங்ணக கிடங்கில் கிடங்ககாடு கிடங்காய் கிடங்கால் கிடங்கிற்கு கிடங்கிற்கக 

கிண்டிணய கிண்டியில் கிண்டிகயாடு கிண்டியாய் கிண்டியால் கிண்டியிற்கு கிண்டியிற்கக 

கிண்ைத்ணத கிண்ைத்தில் கிண்ைத்கதாடு கிண்ைமாய் கிண்ைத்தால் கிண்ைத்திற்கு கிண்ைத்திற்கக 

கிைற்ணற கிைற்றில் கிைற்கறாடு கிைறாய் கிைற்றால் கிைற்றிற்கு கிைற்றிற்கக 

கிரகத்ணத கிரகத்தில் கிரகத்கதாடு கிரகமாய் கிரகத்தால் கிரகத்திற்கு கிரகத்திற்கக 

கிருமிகணள கிருமிகளில் கிருமிககளாடு கிருமிகளாய் கிருமிகளால் கிருமிகளுக்கு கிருமிகளுக்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
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இவ்கவழு விதமான ச ாற்களின் அர்த்தங்களிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

கிருஷ்ைகிரிணய கிருஷ்ைகிரியில் கிருஷ்ைகிரிகயாடு கிருஷ்ைகிரியாய் கிருஷ்ைகிரியால் கிருஷ்ைகிரியிற்கு கிருஷ்ைகிரியிற்கக 

கிணளணய கிணளயில் கிணளகயாடு கிணளயாய் கிணளயால் கிணளயிற்கு கிணளயிற்கக 

கீணரணய கீணரயில் கீணரகயாடு கீணரயாய் கீணரயால் கீணரயிற்கு கீணரயிற்கக 

கீற்ணற கீற்றில் கீற்கறாடு கீற்றாய் கீற்றால் கீற்றிற்கு கீற்றிற்கக 

குணகணய குணகயில் குணககயாடு குணகயாய் குணகயால் குணகயிற்கு குணகயிற்கக 

குஞ்ண  குஞ்சில் குஞ்க ாடு குஞ் ாய் குஞ் ால் குஞ்சிற்கு குஞ்சிற்கக 

குடத்ணத குடத்தில் குடத்கதாடு குடமாய் குடத்தால் குடத்திற்கு குடத்திற்கக 

குடணல குடலில் குடகலாடு குடலாய் குடலால் குடலிற்கு குடலிற்கக 

குடிண ணய குடிண யில் குடிண கயாடு குடிண யாய் குடிண யால் குடிண யிற்கு குடிண யிற்கக 

குடிணய குடியில் குடிகயாடு குடியாய் குடியால் குடியிற்கு குடியிற்கக 

குடும்பத்ணத குடும்பத்தில் குடும்பத்கதாடு குடும்பமாய் குடும்பத்தால் குடும்பத்திற்கு குடும்பத்திற்கக 

குடுணவணய குடுணவயில் குடுணவகயாடு குடுணவயாய் குடுணவயால் குடுணவயிற்கு குடுணவயிற்கக 

குணடணய குணடயில் குணடகயாடு குணடயாய் குணடயால் குணடயிற்கு குணடயிற்கக 

குண்டுமல்லிணய குண்டுமல்லியில் குண்டுமல்லிகயாடு குண்டுமல்லியாய் குண்டுமல்லியால் குண்டுமல்லியிற்கு குண்டுமல்லியிற்கக 

குைத்ணத குைத்தில் குைத்கதாடு குைமாய் குைத்தால் குைத்திற்கு குைத்திற்கக 

குத்தாட்டத்ணத குத்தாட்டத்தில் குத்தாட்டத்கதாடு குத்தாட்டமாய் குத்தாட்டத்தால் குத்தாட்டத்திற்கு குத்தாட்டத்திற்கக 

குத்ணத குத்தில் குத்கதாடு குத்தாய் குத்தால் குத்திற்கு குத்திற்கக 

குதிணய குதியில் குதிகயாடு குதியாய் குதியால் குதியிற்கு குதியிற்கக 

குதிணரணய குதிணரயில் குதிணரகயாடு குதிணரயாய் குதிணரயால் குதிணரயிற்கு குதிணரயிற்கக 

கும்பககாைத்ணத கும்பககாைத்தில் கும்பககாைத்கதாடு கும்பககாைமாய் கும்பககாைத்தால் கும்பககாைத்திற்கு கும்பககாைத்திற்கக 

குமட்டணல குமட்டலில் குமட்டகலாடு குமட்டலாய் குமட்டலால் குமட்டலிற்கு குமட்டலிற்கக 

குமுளிணய குமுளியில் குமுளிகயாடு குமுளியாய் குமுளியால் குமுளியிற்கு குமுளியிற்கக 

குரங்ணக குரங்கில் குரங்ககாடு குரங்காய் குரங்கால் குரங்கிற்கு குரங்கிற்கக 

குரணல குரலில் குரகலாடு குரலாய் குரலால் குரலிற்கு குரலிற்கக 

குரணள குரளில் குரகளாடு குரளாய் குரளால் குரளிற்கு குரளிற்கக 

குகராகமாக ாணம குகராகமாக ாமில் குகராகமாக ாகமாடு குகராகமாக ாமாய் குகராகமாக ாமால் குகராகமாக ாமிற்கு குகராகமாக ாமிற்கக 

குலத்ணத குலத்தில் குலத்கதாடு குலமாய் குலத்தால் குலத்திற்கு குலத்திற்கக 

குலவிணய குலவியில் குலவிகயாடு குலவியாய் குலவியால் குலவியிற்கு குலவியிற்கக 

குணலணவ குணலவில் குணலகவாடு குணலவாய் குணலவால் குணலவிற்கு குணலவிற்கக 

குவியத்ணத குவியத்தில் குவியத்கதாடு குவியமாய் குவியத்தால் குவியத்திற்கு குவியத்திற்கக 

குழவிணய குழவியில் குழவிகயாடு குழவியாய் குழவியால் குழவியிற்கு குழவியிற்கக 

குழித்துணறணய குழித்துணறயில் குழித்துணறகயாடு குழித்துணறயாய் குழித்துணறயால் குழித்துணறயிற்கு குழித்துணறயிற்கக 

குளக்கணரணய குளக்கணரயில் குளக்கணரகயாடு குளக்கணரயாய் குளக்கணரயால் குளக்கணரயிற்கு குளக்கணரயிற்கக 

குளத்ணத குளத்தில் குளத்கதாடு குளமாய் குளத்தால் குளத்திற்கு குளத்திற்கக 

குளவிணய குளவியில் குளவிகயாடு குளவியாய் குளவியால் குளவியிற்கு குளவியிற்கக 

குளித்தணலணய குளித்தணலயில் குளித்தணலகயாடு குளித்தணலயாய் குளித்தணலயால் குளித்தணலயிற்கு குளித்தணலயிற்கக 

குளிணர குளிரில் குளிகராடு குளிராய் குளிரால் குளிரிற்கு குளிரிற்கக 

குறிப்ணப குறிப்பில் குறிப்கபாடு குறிப்பாய் குறிப்பால் குறிப்பிற்கு குறிப்பிற்கக 

குறிணய குறியில் குறிகயாடு குறியாய் குறியால் குறியிற்கு குறியிற்கக 

குறியீட்ணட குறியீட்டில் குறியீட்கடாடு குறியீடாய் குறியீட்டால் குறியீட்டிற்கு குறியீட்டிற்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
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இவ்கவழு விதமான ச ாற்களின் அர்த்தங்களிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

குணறணய குணறயில் குணறகயாடு குணறயாய் குணறயால் குணறயிற்கு குணறயிற்கக 

குன்னூணர குன்னூரில் குன்னூகராடு குன்னூராய் குன்னூரால் குன்னூரிற்கு குன்னூரிற்கக 

கூட்டத்ணத கூட்டத்தில் கூட்டத்கதாடு கூட்டமாய் கூட்டத்தால் கூட்டத்திற்கு கூட்டத்திற்கக 

கூடத்ணத கூடத்தில் கூடத்கதாடு கூடமாய் கூடத்தால் கூடத்திற்கு கூடத்திற்கக 

கூடணல கூடலில் கூடகலாடு கூடலாய் கூடலால் கூடலிற்கு கூடலிற்கக 

கூடலூணர கூடலூரில் கூடலூகராடு கூடலூராய் கூடலூரால் கூடலூரிற்கு கூடலூரிற்கக 

கூணடணய கூணடயில் கூணடகயாடு கூணடயாய் கூணடயால் கூணடயிற்கு கூணடயிற்கக 

கூந்தணல கூந்தலில் கூந்தகலாடு கூந்தலாய் கூந்தலால் கூந்தலிற்கு கூந்தலிற்கக 

கூர்ணமணய கூர்ணமயில் கூர்ணமகயாடு கூர்ணமயாய் கூர்ணமயால் கூர்ணமயிற்கு கூர்ணமயிற்கக 

கூணரணய கூணரயில் கூணரகயாடு கூணரயாய் கூணரயால் கூணரயிற்கு கூணரயிற்கக 

கூணற கூறில் கூகறாடு கூறாய் கூறால் கூறிற்கு கூறிற்கக 

சகஞ் ணல சகஞ் லில் சகஞ் கலாடு சகஞ் லாய் சகஞ் லால் சகஞ் லிற்கு சகஞ் லிற்கக 

சகட்டணத சகட்டதில் சகட்டகதாடு சகட்டதாய் சகட்டதால் சகட்டதிற்கு சகட்டதிற்கக 

சகய்கராணவ சகய்கராவில் சகய்கராகவாடு சகய்கராவாய் சகய்கராவால் சகய்கராவிற்கு சகய்கராவிற்கக 

ககட்டணத ககட்டதில் ககட்டகதாடு ககட்டதாய் ககட்டதால் ககட்டதிற்கு ககட்டதிற்கக 

ககணட ககடில் கககடாடு ககடாய் ககடால் ககடிற்கு ககடிற்கக 

ககரளாணவ ககரளாவில் ககரளாகவாடு ககரளாவாய் ககரளாவால் ககரளாவிற்கு ககரளாவிற்கக 

ககள்விகணள ககள்விகளில் ககள்விககளாடு ககள்விகளாய் ககள்விகளால் ககள்விகளுக்கு ககள்விகளுக்கக 

ககளாதணத ககளாததில் ககளாதகதாடு ககளாததாய் ககளாததால் ககளாததிற்கு ககளாததிற்கக 

ணகத்தட்டணல ணகத்தட்டலில் ணகத்தட்டகலாடு ணகத்தட்டலாய் ணகத்தட்டலால் ணகத்தட்டலிற்கு ணகத்தட்டலிற்கக 

ணகணய ணகயில் ணககயாடு ணகயாய் ணகயால் ணகயிற்கு ணகயிற்கக 

சகாங்ணகணய சகாங்ணகயில் சகாங்ணககயாடு சகாங்ணகயாய் சகாங்ணகயால் சகாங்ணகயிற்கு சகாங்ணகயிற்கக 

சகாச்சிணய சகாச்சியில் சகாச்சிகயாடு சகாச்சியாய் சகாச்சியால் சகாச்சியிற்கு சகாச்சியிற்கக 

சகாச்ண ணய சகாச்ண யில் சகாச்ண கயாடு சகாச்ண யாய் சகாச்ண யால் சகாச்ண யிற்கு சகாச்ண யிற்கக 

சகாசுணவ சகாசுவில் சகாசுகவாடு சகாசுவாய் சகாசுவால் சகாசுவிற்கு சகாசுவிற்கக 

சகாட்ணடணய சகாட்ணடயில் சகாட்ணடகயாடு சகாட்ணடயாய் சகாட்ணடயால் சகாட்ணடயிற்கு சகாட்ணடயிற்கக 

சகாடிணய சகாடியில் சகாடிகயாடு சகாடியாய் சகாடியால் சகாடியிற்கு சகாடியிற்கக 

சகாடுணமணய சகாடுணமயில் சகாடுணமகயாடு சகாடுணமயாய் சகாடுணமயால் சகாடுணமயிற்கு சகாடுணமயிற்கக 

சகாணடணய சகாணடயில் சகாணடகயாடு சகாணடயாய் சகாணடயால் சகாணடயிற்கு சகாணடயிற்கக 

சகாம்ணப சகாம்பில் சகாம்கபாடு சகாம்பாய் சகாம்பால் சகாம்பிற்கு சகாம்பிற்கக 

சகாய்யாப்பழத்ணத சகாய்யாப்பழத்தில் சகாய்யாப்பழத்கதாடு சகாய்யாப்பழமாய் சகாய்யாப்பழத்தால் சகாய்யாப்பழத்திற்கு சகாய்யாப்பழத்திற்கக 

சகால்லிணய சகால்லியில் சகால்லிகயாடு சகால்லியாய் சகால்லியால் சகால்லியிற்கு சகால்லியிற்கக 

சகால்ணலணய சகால்ணலயில் சகால்ணலகயாடு சகால்ணலயாய் சகால்ணலயால் சகால்ணலயிற்கு சகால்ணலயிற்கக 

சகாழுப்ணப சகாழுப்பில் சகாழுப்கபாடு சகாழுப்பாய் சகாழுப்பால் சகாழுப்பிற்கு சகாழுப்பிற்கக 

சகாள்ளிணய சகாள்ளியில் சகாள்ளிகயாடு சகாள்ளியாய் சகாள்ளியால் சகாள்ளியிற்கு சகாள்ளியிற்கக 

சகாள்ணளணய சகாள்ணளயில் சகாள்ணளகயாடு சகாள்ணளயாய் சகாள்ணளயால் சகாள்ணளயிற்கு சகாள்ணளயிற்கக 

ககாட்ணட ககாட்டில் ககாட்கடாடு ககாடாய் ககாட்டால் ககாட்டிற்கு ககாட்டிற்கக 

ககாட்ணடணய ககாட்ணடயில் ககாட்ணடகயாடு ககாட்ணடயாய் ககாட்ணடயால் ககாட்ணடயிற்கு ககாட்ணடயிற்கக 

ககாணடணய ககாணடயில் ககாணடகயாடு ககாணடயாய் ககாணடயால் ககாணடயிற்கு ககாணடயிற்கக 

ககாத்தகிரிணய ககாத்தகிரியில் ககாத்தகிரிகயாடு ககாத்தகிரியாய் ககாத்தகிரியால் ககாத்தகிரியிற்கு ககாத்தகிரியிற்கக 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

ககாப்ணப ககாப்பில் ககாப்கபாடு ககாப்பாய் ககாப்பால் ககாப்பிற்கு ககாப்பிற்கக 

ககாபுரத்ணத ககாபுரத்தில் ககாபுரத்கதாடு ககாபுரமாய் ககாபுரத்தால் ககாபுரத்திற்கு ககாபுரத்திற்கக 

ககாயமுத்தூணர ககாயமுத்தூரில் ககாயமுத்தூகராடு ககாயமுத்தூராய் ககாயமுத்தூரால் ககாயமுத்தூரிற்கு ககாயமுத்தூரிற்கக 

ககார்ணவணய ககார்ணவயில் ககார்ணவகயாடு ககார்ணவயாய் ககார்ணவயால் ககார்ணவயிற்கு ககார்ணவயிற்கக 

ககாணரணய ககாணரயில் ககாணரகயாடு ககாணரயாய் ககாணரயால் ககாணரயிற்கு ககாணரயிற்கக 

ககாணல ககாலில் ககாகலாடு ககாலாய் ககாலால் ககாலிற்கு ககாலிற்கக 

ககாவாணவ ககாவாவில் ககாவாகவாடு ககாவாவாய் ககாவாவால் ககாவாவிற்கு ககாவாவிற்கக 

ககாவிணல ககாவிலில் ககாவிகலாடு ககாவிலாய் ககாவிலால் ககாவிலிற்கு ககாவிலிற்கக 

ககாணவப்பழத்ணத ககாணவப்பழத்தில் ககாணவப்பழத்கதாடு ககாணவப்பழமாய் ககாணவப்பழத்தால் ககாணவப்பழத்திற்கு ககாணவப்பழத்திற்கக 

ககாணவணய ககாணவயில் ககாணவகயாடு ககாணவயாய் ககாணவயால் ககாணவயிற்கு ககாணவயிற்கக 

ககாள்கணள ககாள்களில் ககாள்ககளாடு ககாள்களாய் ககாள்களால் ககாள்களுக்கு ககாள்களுக்கக 

 க்கிரத்ணத  க்கிரத்தில்  க்கிரத்கதாடு  க்கிரமாய்  க்கிரத்தால்  க்கிரத்திற்கு  க்கிரத்திற்கக 

 க்திணய  க்தியில்  க்திகயாடு  க்தியாய்  க்தியால்  க்தியிற்கு  க்தியிற்கக 

 கதிணய  கதியில்  கதிகயாடு  கதியாய்  கதியால்  கதியிற்கு  கதியிற்கக 

 ங்ககிரிணய  ங்ககிரியில்  ங்ககிரிகயாடு  ங்ககிரியாய்  ங்ககிரியால்  ங்ககிரியிற்கு  ங்ககிரியிற்கக 

 ங்கடத்ணத  ங்கடத்தில்  ங்கடத்கதாடு  ங்கடமாய்  ங்கடத்தால்  ங்கடத்திற்கு  ங்கடத்திற்கக 

 ங்ணக  ங்கில்  ங்ககாடு  ங்காய்  ங்கால்  ங்கிற்கு  ங்கிற்கக 

 ட்டத்ணத  ட்டத்தில்  ட்டத்கதாடு  ட்டமாய்  ட்டத்தால்  ட்டத்திற்கு  ட்டத்திற்கக 

 ட்டிணய  ட்டியில்  ட்டிகயாடு  ட்டியாய்  ட்டியால்  ட்டியிற்கு  ட்டியிற்கக 

 டங்ணக  டங்கில்  டங்ககாடு  டங்காய்  டங்கால்  டங்கிற்கு  டங்கிற்கக 

 ணடணய  ணடயில்  ணடகயாடு  ணடயாய்  ணடயால்  ணடயிற்கு  ணடயிற்கக 

 ண்ணடணய  ண்ணடயில்  ண்ணடகயாடு  ண்ணடயாய்  ண்ணடயால்  ண்ணடயிற்கு  ண்ணடயிற்கக 

 த்தத்ணத  த்தத்தில்  த்தத்கதாடு  த்தமாய்  த்தத்தால்  த்தத்திற்கு  த்தத்திற்கக 

 த்ணத  த்தில்  த்கதாடு  த்தாய்  த்தால்  த்திற்கு  த்திற்கக 

 திணய  தியில்  திகயாடு  தியாய்  தியால்  தியிற்கு  தியிற்கக 

 ணதணய  ணதயில்  ணதகயாடு  ணதயாய்  ணதயால்  ணதயிற்கு  ணதயிற்கக 

 ந்ததிணய  ந்ததியில்  ந்ததிகயாடு  ந்ததியாய்  ந்ததியால்  ந்ததியிற்கு  ந்ததியிற்கக 

 ந்திரகிரிணய  ந்திரகிரியில்  ந்திரகிரிகயாடு  ந்திரகிரியாய்  ந்திரகிரியால்  ந்திரகிரியிற்கு  ந்திரகிரியிற்கக 

 ந்திரணன  ந்திரனில்  ந்திரகனாடு  ந்திரனாய்  ந்திரனால்  ந்திரனிற்கு  ந்திரனிற்கக 

 ந்ணத  ந்தில்  ந்கதாடு  ந்தாய்  ந்தால்  ந்திற்கு  ந்திற்கக 

 ந்கதகத்ணத  ந்கதகத்தில்  ந்கதகத்கதாடு  ந்கதகமாய்  ந்கதகத்தால்  ந்கதகத்திற்கு  ந்கதகத்திற்கக 

 ந்ணதணய  ந்ணதயில்  ந்ணதகயாடு  ந்ணதயாய்  ந்ணதயால்  ந்ணதயிற்கு  ந்ணதயிற்கக 

 ந்கதாஷத்ணத  ந்கதாஷத்தில்  ந்கதாஷத்கதாடு  ந்கதாஷமாய்  ந்கதாஷத்தால்  ந்கதாஷத்திற்கு  ந்கதாஷத்திற்கக 

 பரிமணலணய  பரிமணலயில்  பரிமணலகயாடு  பரிமணலயாய்  பரிமணலயால்  பரிமணலயிற்கு  பரிமணலயிற்கக 

 ம் ாரத்ணத  ம் ாரத்தில்  ம் ாரத்கதாடு  ம் ாரமாய்  ம் ாரத்தால்  ம் ாரத்திற்கு  ம் ாரத்திற்கக 

 ம்பவங்கணள  ம்பவங்களில்  ம்பவங்ககளாடு  ம்பவங்களாய்  ம்பவங்களால்  ம்பவங்களுக்கு  ம்பவங்களுக்கக 

 மத்தன்ணமணய  மத்தன்ணமயில்  மத்தன்ணமகயாடு  மத்தன்ணமயாய்  மத்தன்ணமயால்  மத்தன்ணமயிற்கு  மத்தன்ணமயிற்கக 

 மத்ணத  மத்தில்  மத்கதாடு  மமாய்  மத்தால்  மத்திற்கு  மத்திற்கக 

 மநிணலணய  மநிணலயில்  மநிணலகயாடு  மநிணலயாய்  மநிணலயால்  மநிணலயிற்கு  மநிணலயிற்கக 

 மயத்ணத  மயத்தில்  மயத்கதாடு  மயமாய்  மயத்தால்  மயத்திற்கு  மயத்திற்கக 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 மன்பாட்ணட  மன்பாட்டில்  மன்பாட்கடாடு  மன்பாடாய்  மன்பாட்டால்  மன்பாட்டிற்கு  மன்பாட்டிற்கக 

 முத்திரத்ணத  முத்திரத்தில்  முத்திரத்கதாடு  முத்திரமாய்  முத்திரத்தால்  முத்திரத்திற்கு  முத்திரத்திற்கக 

 முதாயத்ணத  முதாயத்தில்  முதாயத்கதாடு  முதாயமாய்  முதாயத்தால்  முதாயத்திற்கு  முதாயத்திற்கக 

 ர்வத்ணத  ர்வத்தில்  ர்வத்கதாடு  ர்வமாய்  ர்வத்தால்  ர்வத்திற்கு  ர்வத்திற்கக 

 ரத்ணத  ரத்தில்  ரத்கதாடு  ரமாய்  ரத்தால்  ரத்திற்கு  ரத்திற்கக 

 ரித்திரத்ணத  ரித்திரத்தில்  ரித்திரத்கதாடு  ரித்திரமாய்  ரித்திரத்தால்  ரித்திரத்திற்கு  ரித்திரத்திற்கக 

 லிப்ணப  லிப்பில்  லிப்கபாடு  லிப்பாய்  லிப்பால்  லிப்பிற்கு  லிப்பிற்கக 

 வத்ணத  வத்தில்  வத்கதாடு  வமாய்  வத்தால்  வத்திற்கு  வத்திற்கக 

 ளிணய  ளியில்  ளிகயாடு  ளியாய்  ளியால்  ளியிற்கு  ளியிற்கக 

 ாக்கணடணய  ாக்கணடயில்  ாக்கணடகயாடு  ாக்கணடயாய்  ாக்கணடயால்  ாக்கணடயிற்கு  ாக்கணடயிற்கக 

 ா னத்ணத  ா னத்தில்  ா னத்கதாடு  ா னமாய்  ா னத்தால்  ா னத்திற்கு  ா னத்திற்கக 

 ாட்சிணய  ாட்சியில்  ாட்சிகயாடு  ாட்சியாய்  ாட்சியால்  ாட்சியிற்கு  ாட்சியிற்கக 

 ாணிணய  ாணியில்  ாணிகயாடு  ாணியாய்  ாணியால்  ாணியிற்கு  ாணியிற்கக 

 ாம்பணல  ாம்பலில்  ாம்பகலாடு  ாம்பலாய்  ாம்பலால்  ாம்பலிற்கு  ாம்பலிற்கக 

 ாம்ராஜ்யத்ணத  ாம்ராஜ்யத்தில்  ாம்ராஜ்யத்கதாடு  ாம்ராஜ்யமாய்  ாம்ராஜ்யத்தால்  ாம்ராஜ்யத்திற்கு  ாம்ராஜ்யத்திற்கக 

 ாமந்திப்பூணவ  ாமந்திப்பூவில்  ாமந்திப்பூகவாடு  ாமந்திப்பூவாய்  ாமந்திப்பூவால்  ாமந்திப்பூவிற்கு  ாமந்திப்பூவிற்கக 

 ாயத்ணத  ாயத்தில்  ாயத்கதாடு  ாயமாய்  ாயத்தால்  ாயத்திற்கு  ாயத்திற்கக 

 ாரத்ணத  ாரத்தில்  ாரத்கதாடு  ாரமாய்  ாரத்தால்  ாரத்திற்கு  ாரத்திற்கக 

 ாரயத்ணத  ாரயத்தில்  ாரயத்கதாடு  ாரயமாய்  ாரயத்தால்  ாரயத்திற்கு  ாரயத்திற்கக 

 ாரணல  ாரலில்  ாரகலாடு  ாரலாய்  ாரலால்  ாரலிற்கு  ாரலிற்கக 

 ாணலணய  ாணலயில்  ாணலகயாடு  ாணலயாய்  ாணலயால்  ாணலயிற்கு  ாணலயிற்கக 

 ாவிணய  ாவியில்  ாவிகயாடு  ாவியாய்  ாவியால்  ாவியிற்கு  ாவியிற்கக 

சிங்களத்ணத சிங்களத்தில் சிங்களத்கதாடு சிங்களமாய் சிங்களத்தால் சிங்களத்திற்கு சிங்களத்திற்கக 

சிட்ரிக் அமிலத்ணத சிட்ரிக் அமிலத்தில் சிட்ரிக் அமிலத்கதாடு சிட்ரிக் அமிலமாய் சிட்ரிக் அமிலத்தால் சிட்ரிக் அமிலத்திற்கு சிட்ரிக் அமிலத்திற்கக 

சித்திணரணய சித்திணரயில் சித்திணரகயாடு சித்திணரயாய் சித்திணரயால் சித்திணரயிற்கு சித்திணரயிற்கக 

சிதம்பரத்ணத சிதம்பரத்தில் சிதம்பரத்கதாடு சிதம்பரமாய் சிதம்பரத்தால் சிதம்பரத்திற்கு சிதம்பரத்திற்கக 

சிணதணய சிணதயில் சிணதகயாடு சிணதயாய் சிணதயால் சிணதயிற்கு சிணதயிற்கக 

சிரண  சிரசில் சிரக ாடு சிர ாய் சிர ால் சிரசிற்கு சிரசிற்கக 

சிரமத்ணத சிரமத்தில் சிரமத்கதாடு சிரமமாய் சிரமத்தால் சிரமத்திற்கு சிரமத்திற்கக 

சிரிப்ணப சிரிப்பில் சிரிப்கபாடு சிரிப்பாய் சிரிப்பால் சிரிப்பிற்கு சிரிப்பிற்கக 

சிணலணய சிணலயில் சிணலகயாடு சிணலயாய் சிணலயால் சிணலயிற்கு சிணலயிற்கக 

சிவகங்ணகணய சிவகங்ணகயில் சிவகங்ணககயாடு சிவகங்ணகயாய் சிவகங்ணகயால் சிவகங்ணகயிற்கு சிவகங்ணகயிற்கக 

சிவகாசிணய சிவகாசியில் சிவகாசிகயாடு சிவகாசியாய் சிவகாசியால் சிவகாசியிற்கு சிவகாசியிற்கக 

சிவப்ணப சிவப்பில் சிவப்கபாடு சிவப்பாய் சிவப்பால் சிவப்பிற்கு சிவப்பிற்கக 

சிவணன சிவனில் சிவகனாடு சிவனாய் சிவனால் சிவனிற்கு சிவனுக்கக 

சிறணக சிறகில் சிறககாடு சிறகாய் சிறகால் சிறகிற்கு சிறகிற்கக 

சிறப்ணப சிறப்பில் சிறப்கபாடு சிறப்பாய் சிறப்பால் சிறப்பிற்கு சிறப்பிற்கக 

சிறுங்குடணல சிறுங்குடலில் சிறுங்குடகலாடு சிறுங்குடலாய் சிறுங்குடலால் சிறுங்குடலிற்கு சிறுங்குடலிற்கக 

சிறுநீரகத்ணத சிறுநீரகத்தில் சிறுநீரகத்கதாடு சிறுநீரகமாய் சிறுநீரகத்தால் சிறுநீரகத்திற்கு சிறுநீரகத்திற்கக 

சிறுமிணய சிறுமியில் சிறுமிகயாடு சிறுமியாய் சிறுமியால் சிறுமியிற்கு சிறுமியிற்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
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இவ்கவழு விதமான ச ாற்களின் அர்த்தங்களிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) (7) 

சிறுமுணகணய சிறுமுணகயில் சிறுமுணககயாடு சிறுமுணகயாய் சிறுமுணகயால் சிறுமுணகயிற்கு சிறுமுணகயிற்கக 

சிறுணமணய சிறுணமயில் சிறுணமகயாடு சிறுணமயாய் சிறுணமயால் சிறுணமயிற்கு சிறுணமயிற்கக 

சிறுவணன சிறுவனில் சிறுவகனாடு சிறுவனாய் சிறுவனால் சிறுவனிற்கு சிறுவனிற்கக 

சிணறணய சிணறயில் சிணறகயாடு சிணறயாய் சிணறயால் சிணறயிற்கு சிணறயிற்கக 

சினத்ணத சினத்தில் சினத்கதாடு சினமாய் சினத்தால் சினத்திற்கு சினத்திற்கக 

சீட்டாட்டத்ணத சீட்டாட்டத்தில் சீட்டாட்டத்கதாடு சீட்டாட்டமாய் சீட்டாட்டத்தால் சீட்டாட்டத்திற்கு சீட்டாட்டத்திற்கக 

சீட்ணட சீட்டில் சீட்கடாடு சீட்டாய் சீட்டால் சீட்டிற்கு சீட்டிற்கக 

சீத்தாப்பழத்ணத சீத்தாப்பழத்தில் சீத்தாப்பழத்கதாடு சீத்தாப்பழமாய் சீத்தாப்பழத்தால் சீத்தாப்பழத்திற்கு சீத்தாப்பழத்திற்கக 

சீரகத்ணத சீரகத்தில் சீரகத்கதாடு சீரகமாய் சீரகத்தால் சீரகத்திற்கு சீரகத்திற்கக 

சீணர சீரில் சீகராடு சீராய் சீரால் சீரிற்கு சீரிற்கக 

சீனாணவ சீனாவில் சீனாகவாடு சீனாவாய் சீனாவால் சீனாவிற்கு சீனாவிற்கக 

சுகத்ணத சுகத்தில் சுகத்கதாடு சுகமாய் சுகத்தால் சுகத்திற்கு சுகத்திற்கக 

சுகவீனத்ணத சுகவீனத்தில் சுகவீனத்கதாடு சுகவீனமாய் சுகவீனத்தால் சுகவீனத்திற்கு சுகவீனத்திற்கக 

சுட்டணத சுட்டதில் சுட்டகதாடு சுட்டதாய் சுட்டதால் சுட்டதிற்கு சுட்டதிற்கக 

சுடணர சுடரில் சுடகராடு சுடராய் சுடரால் சுடரிற்கு சுடரிற்கக 

சுடாதணத சுடாததில் சுடாதகதாடு சுடாததாய் சுடாததால் சுடாததிற்கு சுடாததிற்கக 

சுணமதாங்கிணய சுணமதாங்கியில் சுணமதாங்கிகயாடு சுணமதாங்கியாய் சுணமதாங்கியால் சுணமதாங்கியிற்கு சுணமதாங்கியிற்கக 

சுயத்ணத சுயத்தில் சுயத்கதாடு சுயமாய் சுயத்தால் சுயத்திற்கு சுயத்திற்கக 

சுரண்டிணய சுரண்டியில் சுரண்டிகயாடு சுரண்டியாய் சுரண்டியால் சுரண்டியிற்கு சுரண்டியிற்கக 

சுரத்ணத சுரத்தில் சுரத்கதாடு சுரமாய் சுரத்தால் சுரத்திற்கு சுரத்திற்கக 

சுரப்பணத சுரப்பதில் சுரப்பகதாடு சுரப்பதாய் சுரப்பதால் சுரப்பதிற்கு சுரப்பதிற்கக 

சுரப்பிணய சுரப்பியில் சுரப்பிகயாடு சுரப்பியாய் சுரப்பியால் சுரப்பியிற்கு சுரப்பியிற்கக 

சுரப்ணப சுரப்பில் சுரப்கபாடு சுரப்பாய் சுரப்பால் சுரப்பிற்கு சுரப்பிற்கக 

சுரபிணய சுரபியில் சுரபிகயாடு சுரபியாய் சுரபியால் சுரபியிற்கு சுரபியிற்கக 

சுருட்ணட சுருட்டில் சுருட்கடாடு சுருட்டாய் சுருட்டால் சுருட்டிற்கு சுருட்டிற்கக 

சுணரக்காணய சுணரக்காயில் சுணரக்காகயாடு சுணரக்காயாய் சுணரக்காயால் சுணரக்காயிற்கு சுணரக்காயிற்கக 

சுவடிணய சுவடியில் சுவடிகயாடு சுவடியாய் சுவடியால் சுவடியிற்கு சுவடியிற்கக 

சுவாமிமணலணய சுவாமிமணலயில் சுவாமிமணலகயாடு சுவாமிமணலயாய் சுவாமிமணலயால் சுவாமிமணலயிற்கு சுவாமிமணலயிற்கக 

சுணவணய சுணவயில் சுணவகயாடு சுணவயாய் சுணவயால் சுணவயிற்கு சுணவயிற்கக 

சுழணல சுழலில் சுழகலாடு சுழலாய் சுழலால் சுழலிற்கு சுழலிற்கக 

சுழிணய சுழியில் சுழிகயாடு சுழியாய் சுழியால் சுழியிற்கு சுழியிற்கக 

சுள்ளிணய சுள்ளியில் சுள்ளிகயாடு சுள்ளியாய் சுள்ளியால் சுள்ளியிற்கு சுள்ளியிற்கக 

சுணளணய சுணளயில் சுணளகயாடு சுணளயாய் சுணளயால் சுணளயிற்கு சுணளயிற்கக 

சுணனணய சுணனயில் சுணனகயாடு சுணனயாய் சுணனயால் சுணனயிற்கு சுணனயிற்கக 

சூடத்ணத சூடத்தில் சூடத்கதாடு சூடமாய் சூடத்தால் சூடத்திற்கு சூடத்திற்கக 

சூத்திரத்ணத சூத்திரத்தில் சூத்திரத்கதாடு சூத்திரமாய் சூத்திரத்தால் சூத்திரத்திற்கு சூத்திரத்திற்கக 

சூரியணன சூரியனில் சூரியகனாடு சூரியனாய் சூரியனால் சூரியனிற்கு சூரியனுக்கக 

சூழணல சூழலில் சூழகலாடு சூழலாய் சூழலால் சூழலிற்கு சூழலிற்கக 

சூனியத்ணத சூனியத்தில் சூனியத்கதாடு சூனியமாய் சூனியத்தால் சூனியத்திற்கு சூனியத்திற்கக 

ச க்ணக ச க்கில் ச க்ககாடு ச க்காய் ச க்கால் ச க்கிற்கு ச க்கிற்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
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இவ்கவழு விதமான ச ாற்களின் அர்த்தங்களிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

சூதாட்டத்ணத சூதாட்டத்தில் சூதாட்டத்கதாடு சூதாட்டமாய் சூதாட்டத்தால் சூதாட்டத்திற்கு சூதாட்டத்திற்கக 

ச ங்கல்பட்ணட ச ங்கல்பட்டில் ச ங்கல்பட்கடாடு ச ங்கல்பட்டாய் ச ங்கல்பட்டால் ச ங்கல்பட்டிற்கு ச ங்கல்பட்டிற்கக 

ச டிணய ச டியில் ச டிகயாடு ச டியாய் ச டியால் ச டியிற்கு ச டியிற்கக 

ச ய்ணககணள ச ய்ணககளில் ச ய்ணகககளாடு ச ய்ணககளாய் ச ய்ணககளால் ச ய்ணககளுக்கு ச ய்ணககளுக்கக 

ச யலாற்றணல ச யலாற்றலில் ச யலாற்றகலாடு ச யலாற்றலாய் ச யலாற்றலால் ச யலாற்றலிற்கு ச யலாற்றலிற்கக 

ச யணல ச யலில் ச யகலாடு ச யலாய் ச யலால் ச யலிற்கு ச யலிற்கக 

ச யற்ணகணய ச யற்ணகயில் ச யற்ணககயாடு ச யற்ணகயாய் ச யற்ணகயால் ச யற்ணகயிற்கு ச யற்ணகயிற்கக 

ச ருப்ணப ச ருப்பில் ச ருப்கபாடு ச ருப்பாய் ச ருப்பால் ச ருப்பிற்கு ச ருப்பிற்கக 

ச ல்வத்ணத ச ல்வத்தில் ச ல்வத்கதாடு ச ல்வமாய் ச ல்வத்தால் ச ல்வத்திற்கு ச ல்வத்திற்கக 

ச ல்வாக்ணக ச ல்வாக்கில் ச ல்வாக்ககாடு ச ல்வாக்காய் ச ல்வாக்கால் ச ல்வாக்கிற்கு ச ல்வாக்கிற்கக 

ச லணவ ச லவில் ச லகவாடு ச லவாய் ச லவால் ச லவிற்கு ச லவிற்கக 

ச வ்வரளிணய ச வ்வரளியில் ச வ்வரளிகயாடு ச வ்வரளியாய் ச வ்வரளியால் ச வ்வரளியிற்கு ச வ்வரளியிற்கக 

ச ழிப்ணப ச ழிப்பில் ச ழிப்கபாடு ச ழிப்பாய் ச ழிப்பால் ச ழிப்பிற்கு ச ழிப்பிற்கக 

ச றிணவ ச றிவில் ச றிகவாடு ச றிவாய் ச றிவால் ச றிவிற்கு ச றிவிற்கக 

ச ன்ணனணய ச ன்ணனயில் ச ன்ணனகயாடு ச ன்ணனயாய் ச ன்ணனயால் ச ன்ணனயிற்கு ச ன்ணனயிற்கக 

க ப்பாக்கத்ணத க ப்பாக்கத்தில் க ப்பாக்கத்கதாடு க ப்பாக்கமாய் க ப்பாக்கத்தால் க ப்பாக்கத்திற்கு க ப்பாக்கத்திற்கக 

க ணய க யில் க கயாடு க யாய் க யால் க யிற்கு க யிற்கக 

க ர்மத்ணத க ர்மத்தில் க ர்மத்கதாடு க ர்மமாய் க ர்மத்தால் க ர்மத்திற்கு க ர்மத்திற்கக 

க லத்ணத க லத்தில் க லத்கதாடு க லமாய் க லத்தால் க லத்திற்கு க லத்திற்கக 

க ணலணய க ணலயில் க ணலகயாடு க ணலயாய் க ணலயால் க ணலயிற்கு க ணலயிற்கக 

க ற்ணற க ற்றில் க ற்கறாடு க றாய் க ற்றால் க ற்றிற்கு க ற்றிற்கக 

க ணனணய க ணனயில் க ணனகயாடு க ணனயாய் க ணனயால் க ணனயிற்கு க ணனயிற்கக 

ண ணகணய ண ணகயில் ண ணககயாடு ண ணகயாய் ண ணகயால் ண ணகயிற்கு ண ணகயிற்கக 

ச ாடுக்கிணய ச ாடுக்கியில் ச ாடுக்கிகயாடு ச ாடுக்கியாய் ச ாடுக்கியால் ச ாடுக்கியிற்கு ச ாடுக்கியிற்கக 

ச ாடுக்ணக ச ாடுக்கில் ச ாடுக்ககாடு ச ாடுக்காய் ச ாடுக்கால் ச ாடுக்கிற்கு ச ாடுக்கிற்கக 

ச ாந்தத்ணத ச ாந்தத்தில் ச ாந்தத்கதாடு ச ாந்தமாய் ச ாந்தத்தால் ச ாந்தத்திற்கு ச ாந்தத்திற்கக 

ச ாப்பனத்ணத ச ாப்பனத்தில் ச ாப்பனத்கதாடு ச ாப்பனமாய் ச ாப்பனத்தால் ச ாப்பனத்திற்கு ச ாப்பனத்திற்கக 

ச ார்க்கத்ணத ச ார்க்கத்தில் ச ார்க்கத்கதாடு ச ார்க்கமாய் ச ார்க்கத்தால் ச ார்க்கத்திற்கு ச ார்க்கத்திற்கக 

க ாடியத்ணத க ாடியத்தில் க ாடியத்கதாடு க ாடியமாய் க ாடியத்தால் க ாடியத்திற்கு க ாடியத்திற்கக 

க ாதணனணய க ாதணனயில் க ாதணனகயாடு க ாதணனயாய் க ாதணனயால் க ாதணனயிற்கு க ாதணனயிற்கக 

க ாணலணய க ாணலயில் க ாணலகயாடு க ாணலயாய் க ாணலயால் க ாணலயிற்கு க ாணலயிற்கக 

க ாளத்ணத க ாளத்தில் க ாளத்கதாடு க ாளமாய் க ாளத்தால் க ாளத்திற்கு க ாளத்திற்கக 

க ாற்ணற க ாற்றில் க ாற்கறாடு க ாறாய் க ாற்றால் க ாற்றிற்கு க ாற்றிற்கக 

ஞாலத்ணத ஞாலத்தில் ஞாலத்கதாடு ஞாலமாய் ஞாலத்தால் ஞாலத்திற்கு ஞாலத்திற்கக 

ஞானத்ணத ஞானத்தில் ஞானத்கதாடு ஞானமாய் ஞானத்தால் ஞானத்திற்கு ஞானத்திற்கக 

சடல்லிணய சடல்லியில் சடல்லிகயாடு சடல்லியாய் சடல்லியால் சடல்லியிற்கு சடல்லியிற்கக 

தக்காளிப்பழத்ணத தக்காளிப்பழத்தில் தக்காளிப்பழத்கதாடு தக்காளிப்பழமாய் தக்காளிப்பழத்தால் தக்காளிப்பழத்திற்கு தக்காளிப்பழத்திற்கக 

தகரத்ணத தகரத்தில் தகரத்கதாடு தகரமாய் தகரத்தால் தகரத்திற்கு தகரத்திற்கக 

தகவணமப்ணப தகவணமப்பில் தகவணமப்கபாடு தகவணமப்பாய் தகவணமப்பால் தகவணமப்பிற்கு தகவணமப்பிற்கக 

தங்கத்ணத தங்கத்தில் தங்கத்கதாடு தங்கமாய் தங்கத்தால் தங்கத்திற்கு தங்கத்திற்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 



அர்த்தவியல் 

 
 

19 

Genius Mother Institute 

. 

இவ்கவழு விதமான ச ாற்களின் அர்த்தங்களிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

தாக்கிணய தாக்கியில் தாக்கிகயாடு தாக்கியாய் தாக்கியால் தாக்கியிற்கு தாக்கியிற்கக 

தாகத்ணத தாகத்தில் தாகத்கதாடு தாகமாய் தாகத்தால் தாகத்திற்கு தாகத்திற்கக 

தாங்கிணய தாங்கியில் தாங்கிகயாடு தாங்கியாய் தாங்கியால் தாங்கியிற்கு தாங்கியிற்கக 

தாடிணய தாடியில் தாடிகயாடு தாடியாய் தாடியால் தாடியிற்கு தாடியிற்கக 

தாணடணய தாணடயில் தாணடகயாடு தாணடயாய் தாணடயால் தாணடயிற்கு தாணடயிற்கக 

தாத்தாணவ தாத்தாவில் தாத்தாகவாடு தாத்தாவாய் தாத்தாவால் தாத்தாவிற்கு தாத்தாவிற்கக 

தாதுணவ தாதுவில் தாதுகவாடு தாதுவாய் தாதுவால் தாதுவிற்கு தாதுவிற்கக 

தாம்பரத்ணத தாம்பரத்தில் தாம்பரத்கதாடு தாம்பரமாய் தாம்பரத்தால் தாம்பரத்திற்கு தாம்பரத்திற்கக 

தாமணரப்பூணவ தாமணரப்பூவில் தாமணரப்பூகவாடு தாமணரப்பூவாய் தாமணரப்பூவால் தாமணரப்பூவிற்கு தாமணரப்பூவிற்கக 

தாணய தாயில் தாகயாடு தாயாய் தாயால் தாயிற்கு தாயிற்கக 

தாரத்ணத தாரத்தில் தாரத்கதாடு தாரமாய் தாரத்தால் தாரத்திற்கு தாரத்திற்கக 

தாணர தாரில் தாகராடு தாராய் தாரால் தாரிற்கு தாரிற்கக 

தாலிணய தாலியில் தாலிகயாடு தாலியாய் தாலியால் தாலியிற்கு தாலியிற்கக 

தாவணிணய தாவணியில் தாவணிகயாடு தாவணியாய் தாவணியால் தாவணியிற்கு தாவணியிற்கக 

தாணவ தாவில் தாகவாடு தாவாய் தாவால் தாவிற்கு தாவிற்கக 

தாழம்பூணவ தாழம்பூவில் தாழம்பூகவாடு தாழம்பூவாய் தாழம்பூவால் தாழம்பூவிற்கு தாழம்பூவிற்கக 

தாழிணய தாழியில் தாழிகயாடு தாழியாய் தாழியால் தாழியிற்கு தாழியிற்கக 

தாளத்ணத தாளத்தில் தாளத்கதாடு தாளமாய் தாளத்தால் தாளத்திற்கு தாளத்திற்கக 

தானத்ணத தானத்தில் தானத்கதாடு தானமாய் தானத்தால் தானத்திற்கு தானத்திற்கக 

திட்டக்குடிணய திட்டக்குடியில் திட்டக்குடிகயாடு திட்டக்குடியாய் திட்டக்குடியால் திட்டக்குடியிற்கு திட்டக்குடியிற்கக 

திட்டத்ணத திட்டத்தில் திட்டத்கதாடு திட்டமாய் திட்டத்தால் திட்டத்திற்கு திட்டத்திற்கக 

திடத்ணத திடத்தில் திடத்கதாடு திடமாய் திடத்தால் திடத்திற்கு திடத்திற்கக 

திண்டிவனத்ணத திண்டிவனத்தில் திண்டிவனத்கதாடு திண்டிவனமாய் திண்டிவனத்தால் திண்டிவனத்திற்கு திண்டிவனத்திற்கக 

திண்டுக்கல்ணல திண்டுக்கல்லில் திண்டுக்கல்கலாடு திண்டுக்கல்லாய் திண்டுக்கல்லால் திண்டுக்கல்லிற்கு திண்டுக்கல்லிற்கக 

திதிணய திதியில் திதிகயாடு திதியாய் திதியால் திதியிற்கு திதியிற்கக 

தியானத்ணத தியானத்தில் தியானத்கதாடு தியானமாய் தியானத்தால் தியானத்திற்கு தியானத்திற்கக 

திரட்ணட திரட்டில் திரட்கடாடு திரட்டாய் திரட்டால் திரட்டிற்கு திரட்டிற்கக 

திரத்ணத திரத்தில் திரத்கதாடு திரமாய் திரத்தால் திரத்திற்கு திரத்திற்கக 

திரவத்ணத திரவத்தில் திரவத்கதாடு திரவமாய் திரவத்தால் திரவத்திற்கு திரவத்திற்கக 

திரணள திரளில் திரகளாடு திரளாய் திரளால் திரளிற்கு திரளிற்கக 

திராட்ண ப்பழத்ணத திராட்ண ப்பழத்தில் திராட்ண ப்பழத்கதாடு திராட்ண ப்பழமாய் திராட்ண ப்பழத்தால் திராட்ண ப்பழத்திற்கு திராட்ண ப்பழத்திற்கக 

திரிப்ணப திரிப்பில் திரிப்கபாடு திரிப்பாய் திரிப்பால் திரிப்பிற்கு திரிப்பிற்கக 

திருக்குரணள திருக்குரளில் திருக்குரகளாடு திருக்குரளாய் திருக்குரளால் திருக்குரளிற்கு திருக்குரளிற்கக 

திருச்சூணர திருச்சூரில் திருச்சூகராடு திருச்சூராய் திருச்சூரால் திருச்சூரிற்கு திருச்சூரிற்கக 

திருச்ச ங்ககாட்ணட திருச்ச ங்ககாட்டில் திருச்ச ங்ககாட்கடாடு திருச்ச ங்ககாடாய் திருச்ச ங்ககாட்டால் திருச்ச ங்ககாட்டிற்கு திருச்ச ங்ககாட்டிற்கக 

திருச்ச ந்தூணர திருச்ச ந்தூரில் திருச்ச ந்தூகராடு திருச்ச ந்தூராய் திருச்ச ந்தூரால் திருச்ச ந்தூரிற்கு திருச்ச ந்தூரிற்கக 

திருசநல்கவலிணய திருசநல்கவலியில் திருசநல்கவலிகயாடு திருசநல்கவலியாய் திருசநல்கவலியால் திருசநல்கவலியிற்கு திருசநல்கவலியிற்கக 

திருப்பூணர திருப்பூரில் திருப்பூகராடு திருப்பூராய் திருப்பூரால் திருப்பூரிற்கு திருப்பூரிற்கக 

திருமைத்ணத திருமைத்தில் திருமைத்கதாடு திருமைமாய் திருமைத்தால் திருமைத்திற்கு திருமைத்திற்கக 

திருவள்ளூணர திருவள்ளூரில் திருவள்ளூகராடு திருவள்ளூராய் திருவள்ளூரால் திருவள்ளூரிற்கு திருவள்ளூரிற்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
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இவ்கவழு விதமான ச ாற்களின் அர்த்தங்களிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

திருவனந்தபுரத்ணத திருவனந்தபுரத்தில் திருவனந்தபுரத்கதாடு திருவனந்தபுரமாய் திருவனந்தபுரத்தால் திருவனந்தபுரத்திற்கு திருவனந்தபுரத்திற்கக 

திருவாரூணர திருவாரூரில் திருவாரூகராடு திருவாரூராய் திருவாரூரால் திருவாரூரிற்கு திருவாரூரிற்கக 

திணளப்ணப திணளப்பில் திணளப்கபாடு திணளப்பாய் திணளப்பால் திணளப்பிற்கு திணளப்பிற்கக 

தினத்ணத தினத்தில் தினத்கதாடு தினமாய் தினத்தால் தினத்திற்கு தினத்திற்கக 

தீபத்ணத தீபத்தில் தீபத்கதாடு தீபமாய் தீபத்தால் தீபத்திற்கு தீபத்திற்கக 

தீணமணய தீணமயில் தீணமகயாடு தீணமயாய் தீணமயால் தீணமயிற்கு தீணமயிற்கக 

தீணய தீயில் தீகயாடு தீயாய் தீயால் தீயிற்கு தீயிற்கக 

துக்கத்ணத துக்கத்தில் துக்கத்கதாடு துக்கமாய் துக்கத்தால் துக்கத்திற்கு துக்கத்திற்கக 

துகள்கணள துகள்களில் துகள்ககளாடு துகள்களாய் துகள்களால் துகள்களுக்கு துகள்களுக்கக 

துடுப்ணப துடுப்பில் துடுப்கபாடு துடுப்பாய் துடுப்பால் துடுப்பிற்கு துடுப்பிற்கக 

துணிணய துணியில் துணிகயாடு துணியாய் துணியால் துணியிற்கு துணியிற்கக 

துணிணவ துணிவில் துணிகவாடு துணிவாய் துணிவால் துணிவிற்கு துணிவிற்கக 

துதிப்ணப துதிப்பில் துதிப்கபாடு துதிப்பாய் துதிப்பால் துதிப்பிற்கு துதிப்பிற்கக 

தும்ணப தும்பில் தும்கபாடு தும்பாய் தும்பால் தும்பிற்கு தும்பிற்கக 

தும்ணபப்பூணவ தும்ணபப்பூவில் தும்ணபப்பூகவாடு தும்ணபப்பூவாய் தும்ணபப்பூவால் தும்ணபப்பூவிற்கு தும்ணபப்பூவிற்கக 

துயரத்ணத துயரத்தில் துயரத்கதாடு துயரமாய் துயரத்தால் துயரத்திற்கு துயரத்திற்கக 

துரதிர்ஷ்டத்ணத துரதிர்ஷ்டத்தில் துரதிர்ஷ்டத்கதாடு துரதிர்ஷ்டமாய் துரதிர்ஷ்டத்தால் துரதிர்ஷ்டத்திற்கு துரதிர்ஷ்டத்திற்கக 

துரதிர்ஷ்டவ த்ணத துரதிர்ஷ்டவ த்தில் துரதிர்ஷ்டவ த்கதாடு துரதிர்ஷ்டவ மாய் துரதிர்ஷ்டவ த்தால் துரதிர்ஷ்டவ த்திற்கு துரதிர்ஷ்டவ த்திற்கக 

துரும்ணப துரும்பில் துரும்கபாடு துரும்பாய் துரும்பால் துரும்பிற்கு துரும்பிற்கக 

துகராகத்ணத துகராகத்தில் துகராகத்கதாடு துகராகமாய் துகராகத்தால் துகராகத்திற்கு துகராகத்திற்கக 

துலாக்ககாணல துலாக்ககாலில் துலாக்ககாகலாடு துலாக்ககாலாய் துலாக்ககாலால் துலாக்ககாலிற்கு துலாக்ககாலிற்கக 

துவாரத்ணத துவாரத்தில் துவாரத்கதாடு துவாரமாய் துவாரத்தால் துவாரத்திற்கு துவாரத்திற்கக 

துளிமத்ணத துளிமத்தில் துளிமத்கதாடு துளிமமாய் துளிமத்தால் துளிமத்திற்கு துளிமத்திற்கக 

துணறமுகத்ணத துணறமுகத்தில் துணறமுகத்கதாடு துணறமுகமாய் துணறமுகத்தால் துணறமுகத்திற்கு துணறமுகத்திற்கக 

துணறணய துணறயில் துணறகயாடு துணறயாய் துணறயால் துணறயிற்கு துணறயிற்கக 

துணறயூணர துணறயூரில் துணறயூகராடு துணறயூராய் துணறயூரால் துணறயூரிற்கு துணறயூரிற்கக 

துன்பத்ணத துன்பத்தில் துன்பத்கதாடு துன்பமாய் துன்பத்தால் துன்பத்திற்கு துன்பத்திற்கக 

துனிமத்ணத துனிமத்தில் துனிமத்கதாடு துனிமமாய் துனிமத்தால் துனிமத்திற்கு துனிமத்திற்கக 

தூக்கத்ணத தூக்கத்தில் தூக்கத்கதாடு தூக்கமாய் தூக்கத்தால் தூக்கத்திற்கு தூக்கத்திற்கக 

தூண்டணல தூண்டலில் தூண்டகலாடு தூண்டலாய் தூண்டலால் தூண்டலிற்கு தூண்டலிற்கக 

தூண்டிணய தூண்டியில் தூண்டிகயாடு தூண்டியாய் தூண்டியால் தூண்டியிற்கு தூண்டியிற்கக 

தூண்டிணல தூண்டிலில் தூண்டிகலாடு தூண்டிலாய் தூண்டிலால் தூண்டிலிற்கு தூண்டிலிற்கக 

தூணை தூணில் தூகைாடு தூைாய் தூைால் தூணிற்கு தூணிற்கக 

தூத்துக்குடிணய தூத்துக்குடியில் தூத்துக்குடிகயாடு தூத்துக்குடியாய் தூத்துக்குடியால் தூத்துக்குடியிற்கு தூத்துக்குடியிற்கக 

சதய்வத்ணத சதய்வத்தில் சதய்வத்கதாடு சதய்வமாய் சதய்வத்தால் சதய்வத்திற்கு சதய்வத்திற்கக 

சதரிந்தணத சதரிந்ததில் சதரிந்தகதாடு சதரிந்ததாய் சதரிந்ததால் சதரிந்ததிற்கு சதரிந்ததிற்கக 

சதரியாதணத சதரியாததில் சதரியாதகதாடு சதரியாததாய் சதரியாததால் சதரியாததிற்கு சதரியாததிற்கக 

சதருணவ சதருவில் சதருகவாடு சதருவாய் சதருவால் சதருவிற்கு சதருவிற்கக 

சதலுங்கானாணவ சதலுங்கானாவில் சதலுங்கானாகவாடு சதலுங்கானாவாய் சதலுங்கானாவால் சதலுங்கானாவிற்கு சதலுங்கானாவிற்கக 

சதன்காசிணய சதன்காசியில் சதன்காசிகயாடு சதன்காசியாய் சதன்காசியால் சதன்காசியிற்கு சதன்காசியிற்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
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இவ்கவழு விதமான ச ாற்களின் அர்த்தங்களிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

சதன்ணனமரத்ணத சதன்ணனமரத்தில் சதன்ணனமரத்கதாடு சதன்ணனமரமாய் சதன்ணனமரத்தால் சதன்ணனமரத்திற்கு சதன்ணனமரத்திற்கக 

கதக்கத்ணத கதக்கத்தில் கதக்கத்கதாடு கதக்கமாய் கதக்கத்தால் கதக்கத்திற்கு கதக்கத்திற்கக 

கதகத்ணத கதகத்தில் கதகத்கதாடு கதகமாய் கதகத்தால் கதகத்திற்கு கதகத்திற்கக 

கதங்காணய கதங்காயில் கதங்காகயாடு கதங்காயாய் கதங்காயால் கதங்காயிற்கு கதங்காயிற்கக 

கத த்ணத கத த்தில் கத த்கதாடு கத மாய் கத த்தால் கத த்திற்கு கத த்திற்கக 

கதநீணர கதநீரில் கதநீகராடு கதநீராய் கதநீரால் கதநீரிற்கு கதநீரிற்கக 

கதர்தணல கதர்தலில் கதர்தகலாடு கதர்தலாய் கதர்தலால் கதர்தலிற்கு கதர்தலிற்கக 

கதர்ணவ கதர்வில் கதர்கவாடு கதர்வாய் கதர்வால் கதர்விற்கு கதர்விற்கக 

கதணர கதரில் கதகராடு கதராய் கதரால் கதரிற்கு கதரிற்கக 

கதணள கதளில் கதகளாடு கதளாய் கதளால் கதளிற்கு கதளிற்கக 

கதன்கூட்ணட கதன்கூட்டில் கதன்கூட்கடாடு கதன்கூடாய் கதன்கூட்டால் கதன்கூட்டிற்கு கதன்கூட்டிற்கக 

கதனிணய கதனியில் கதனிகயாடு கதனியாய் கதனியால் கதனியிற்கு கதனியிற்கக 

கதணன கதனில் கதகனாடு கதனாய் கதனால் கதனிற்கு கதனிற்கக 

கதனீணய கதனீயில் கதனீகயாடு கதனீயாய் கதனீயால் கதனீயிற்கு கதனீயிற்கக 

ணதணய ணதயில் ணதகயாடு ணதயாய் ணதயால் ணதயிற்கு ணதயிற்கக 

சதாகுப்ணப சதாகுப்பில் சதாகுப்கபாடு சதாகுப்பாய் சதாகுப்பால் சதாகுப்பிற்கு சதாகுப்பிற்கக 

சதாணகணய சதாணகயில் சதாணககயாடு சதாணகயாய் சதாணகயால் சதாணகயிற்கு சதாணகயிற்கக 

சதாட்டணத சதாட்டதில் சதாட்டகதாடு சதாட்டதாய் சதாட்டதால் சதாட்டதிற்கு சதாட்டதிற்கக 

சதாட்டிணய சதாட்டியில் சதாட்டிகயாடு சதாட்டியாய் சதாட்டியால் சதாட்டியிற்கு சதாட்டியிற்கக 

சதாடாதணத சதாடாததில் சதாடாதகதாடு சதாடாததாய் சதாடாததால் சதாடாததிற்கு சதாடாததிற்கக 

சதாணலகநாக்கிணய சதாணலகநாக்கியில் சதாணலகநாக்கிகயாடு சதாணலகநாக்கியாய் சதாணலகநாக்கியால் சதாணலகநாக்கியிற்கு சதாணலகநாக்கியிற்கக 

சதாணலகபசிணய சதாணலகபசியில் சதாணலகபசிகயாடு சதாணலகபசியாய் சதாணலகபசியால் சதாணலகபசியிற்கு சதாணலகபசியிற்கக 

சதாழில்நுட்பத்ணத சதாழில்நுட்பத்தில் சதாழில்நுட்பத்கதாடு சதாழில்நுட்பமாய் சதாழில்நுட்பத்தால் சதாழில்நுட்பத்திற்கு சதாழில்நுட்பதிற்கக 

சதாழிணல சதாழிலில் சதாழிகலாடு சதாழிலாய் சதாழிலால் சதாழிலிற்கு சதாழிலிற்கக 

கதாணகணய கதாணகயில் கதாணககயாடு கதாணகயாய் கதாணகயால் கதாணகயிற்கு கதாணகயிற்கக 

கதாண ணய கதாண யில் கதாண கயாடு கதாண யாய் கதாண யால் கதாண யிற்கு கதாண யிற்கக 

கதாரைத்ணத கதாரைத்தில் கதாரைத்கதாடு கதாரைமாய் கதாரைத்தால் கதாரைத்திற்கு கதாரைத்திற்கக 

கதாரணைணய கதாரணையில் கதாரணைகயாடு கதாரணையாய் கதாரணையால் கதாரணையிற்கு கதாரணையிற்கக 

கதால்விணய கதால்வியில் கதால்விகயாடு கதால்வியாய் கதால்வியால் கதால்வியிற்கு கதால்வியிற்கக 

கதாணல கதாலில் கதாகலாடு கதாலாய் கதாலால் கதாலிற்கு கதாலிற்கக 

கதாணள கதாளில் கதாகளாடு கதாளாய் கதாளால் கதாளிற்கு கதாளிற்கக 

கதாற்றத்ணத கதாற்றத்தில் கதாற்றத்கதாடு கதாற்றமாய் கதாற்றத்தால் கதாற்றத்திற்கு கதாற்றத்திற்கக 

கதாஷத்ணத கதாஷத்தில் கதாஷத்கதாடு கதாஷமாய் கதாஷத்தால் கதாஷத்திற்கு கதாஷத்திற்கக 

நகத்ணத நகத்தில் நகத்கதாடு நகமாய் நகத்தால் நகத்திற்கு நகத்திற்கக 

நகரத்ணத நகரத்தில் நகரத்கதாடு நகரமாய் நகரத்தால் நகரத்திற்கு நகரத்திற்கக 

நணகணய நணகயில் நணககயாடு நணகயாய் நணகயால் நணகயிற்கு நணகயிற்கக 

நஞ்ண  நஞ்சில் நஞ்க ாடு நஞ் ாய் நஞ் ால் நஞ்சிற்கு நஞ்சிற்கக 

நஞ்ண ணய நஞ்ண யில் நஞ்ண கயாடு நஞ்ண யாய் நஞ்ண யால் நஞ்ண யிற்கு நஞ்ண யிற்கக 

நடக்கப்கபாவணத நடக்கப்கபாவதில் நடக்கப்கபாவகதாடு நடக்கப்கபாவதாய் நடக்கப்கபாவதால் நடக்கப்கபாவதிற்கு நடக்கப்கபாவதிற்கக 

நடத்ணதணய நடத்ணதயில் நடத்ணதகயாடு நடத்ணதயாய் நடத்ணதயால் நடத்ணதயிற்கு நடத்ணதயிற்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
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இவ்கவழு விதமான ச ாற்களின் அர்த்தங்களிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

நடந்தணத நடந்ததில் நடந்தகதாடு நடந்ததாய் நடந்ததால் நடந்ததிற்கு நடந்ததிற்கக 

நடப்பணத நடப்பதில் நடப்பகதாடு நடப்பதாய் நடப்பதால் நடப்பதிற்கு நடப்பதிற்கக 

நடனத்ணத நடனத்தில் நடனத்கதாடு நடனமாய் நடனத்தால் நடனத்திற்கு நடனத்திற்கக 

நடுநிசிணய நடுநிசியில் நடுநிசிகயாடு நடுநிசியாய் நடுநிசியால் நடுநிசியிற்கு நடுநிசியிற்கக 

நணடணய நணடயில் நணடகயாடு நணடயாய் நணடயால் நணடயிற்கு நணடயிற்கக 

நதிணய நதியில் நதிகயாடு நதியாய் நதியால் நதியிற்கு நதியிற்கக 

நம்பிக்ணகணய நம்பிக்ணகயில் நம்பிக்ணககயாடு நம்பிக்ணகயாய் நம்பிக்ணகயால் நம்பிக்ணகயிற்கு நம்பிக்ணகயிற்கக 

நயத்ணத நயத்தில் நயத்கதாடு நயமாய் நயத்தால் நயத்திற்கு நயத்திற்கக 

நரகத்ணத நரகத்தில் நரகத்கதாடு நரகமாய் நரகத்தால் நரகத்திற்கு நரகத்திற்கக 

நரபலிணய நரபலியில் நரபலிகயாடு நரபலியாய் நரபலியால் நரபலியிற்கு நரபலியிற்கக 

நரம்ணப நரம்பில் நரம்கபாடு நரம்பாய் நரம்பால் நரம்பிற்கு நரம்பிற்கக 

நரிணய நரியில் நரிகயாடு நரியாய் நரியால் நரியிற்கு நரியிற்கக 

நல்லணத நல்லதில் நல்லகதாடு நல்லதாய் நல்லதால் நல்லதிற்கு நல்லதிற்கக 

நறுமைத்ணத நறுமைத்தில் நறுமைத்கதாடு நறுமைமாய் நறுமைத்தால் நறுமைத்திற்கு நறுமைத்திற்கக 

நன்ணமணய நன்ணமயில் நன்ணமகயாடு நன்ணமயாய் நன்ணமயால் நன்ணமயிற்கு நன்ணமயிற்கக 

நஷ்டத்ணத நஷ்டத்தில் நஷ்டத்கதாடு நஷ்டமாய் நஷ்டத்தால் நஷ்டத்திற்கு நஷ்டத்திற்கக 

நக்ஷத்திரங்கணள நக்ஷத்திரங்களில் நக்ஷத்திரங்ககளாடு நக்ஷத்திரங்களாய் நக்ஷத்திரங்களால் நக்ஷத்திரங்களுக்கு நக்ஷத்திரங்களுக்கக 

நாகத்ணத நாகத்தில் நாகத்கதாடு நாகமாய் நாகத்தால் நாகத்திற்கு நாகத்திற்கக 

நாகப்பட்டினத்ணத நாகப்பட்டினத்தில் நாகப்பட்டினத்கதாடு நாகப்பட்டினமாய் நாகப்பட்டினத்தால் நாகப்பட்டினத்திற்கு நாகப்பட்டினத்திற்கக 

நாகர்ககாவிணல நாகர்ககாவிலில் நாகர்ககாவிகலாடு நாகர்ககாவிலாய் நாகர்ககாவிலால் நாகர்ககாவிலிற்கு நாகர்ககாவிலிற்கக 

நாகலக்ஷ்மிணய நாகலக்ஷ்மியில் நாகலக்ஷ்மிகயாடு நாகலக்ஷ்மியாய் நாகலக்ஷ்மியால் நாகலக்ஷ்மியிற்கு நாகலக்ஷ்மியிற்கக 

நாககஸ்வரிணய நாககஸ்வரியில் நாககஸ்வரிகயாடு நாககஸ்வரியாய் நாககஸ்வரியால் நாககஸ்வரியிற்கு நாககஸ்வரியிற்கக 

நாட்டியத்ணத நாட்டியத்தில் நாட்டியத்கதாடு நாட்டியமாய் நாட்டியத்தால் நாட்டியத்திற்கு நாட்டியத்திற்கக 

நாட்ணட நாட்டில் நாட்கடாடு நாடாய் நாட்டால் நாட்டிற்கு நாட்டிற்கக 

நாடகத்ணத நாடகத்தில் நாடகத்கதாடு நாடகமாய் நாடகத்தால் நாடகத்திற்கு நாடகத்திற்கக 

நாைத்ணத நாைத்தில் நாைத்கதாடு நாைமாய் நாைத்தால் நாைத்திற்கு நாைத்திற்கக 

நாமக்கல்ணல நாமக்கல்லில் நாமக்கல்கலாடு நாமக்கல்லாய் நாமக்கல்லால் நாமக்கல்லிற்கு நாமக்கல்லிற்கக 

நாமத்ணத நாமத்தில் நாமத்கதாடு நாமமாய் நாமத்தால் நாமத்திற்கு நாமத்திற்கக 

நாணய நாயில் நாகயாடு நாயாய் நாயால் நாயிற்கு நாயிற்கக 

நாணர நாரில் நாகராடு நாராய் நாரால் நாரிற்கு நாரிற்கக 

நாளத்ணத நாளத்தில் நாளத்கதாடு நாளமாய் நாளத்தால் நாளத்திற்கு நாளத்திற்கக 

நாற்றங்காணல நாற்றங்காலில் நாற்றங்காகலாடு நாற்றங்காலாய் நாற்றங்காலால் நாற்றங்காலிற்கு நாற்றங்காலிற்கக 

நாற்றத்ணத நாற்றத்தில் நாற்றத்கதாடு நாற்றமாய் நாற்றத்தால் நாற்றத்திற்கு நாற்றத்திற்கக 

நாற்ணற நாற்றில் நாற்கறாடு நாற்றாய் நாற்றால் நாற்றிற்கு நாற்றிற்கக 

நிகழ்ணவ நிகழ்வில் நிகழ்கவாடு நிகழ்வாய் நிகழ்வால் நிகழ்விற்கு நிகழ்விற்கக 

நித்திணரணய நித்திணரயில் நித்திணரகயாடு நித்திணரயாய் நித்திணரயால் நித்திணரயிற்கு நித்திணரயிற்கக 

நிதிணய நிதியில் நிதிகயாடு நிதியாய் நிதியால் நிதியிற்கு நிதியிற்கக 

நியூக்ளிகயாக ாணம நியூக்ளிகயாக ாமில் நியூக்ளிகயாக ாகமாடு நியூக்ளிகயாக ாமாய் நியூக்ளிகயாக ாமால் நியூக்ளிகயாக ாமிற்கு நியூக்ளிகயாக ாமிற்கக 

நிர்மூலத்ணத நிர்மூலத்தில் நிர்மூலத்கதாடு நிர்மூலமாய் நிர்மூலத்தால் நிர்மூலத்திற்கு நிர்மூலத்திற்கக 

நிர்வாகத்ணத நிர்வாகத்தில் நிர்வாகத்கதாடு நிர்வாகமாய் நிர்வாகத்தால் நிர்வாகத்திற்கு நிர்வாகத்திற்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
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இவ்கவழு விதமான ச ாற்களின் அர்த்தங்களிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

நிர்வாைத்ணத நிர்வாைத்தில் நிர்வாைத்கதாடு நிர்வாைமாய் நிர்வாைத்தால் நிர்வாைத்திற்கு நிர்வாைத்திற்கக 

நிலத்ணத நிலத்தில் நிலத்கதாடு நிலமாய் நிலத்தால் நிலத்திற்கு நிலத்திற்கக 

நிலப்பரப்ணப நிலப்பரப்பில் நிலப்பரப்கபாடு நிலப்பரப்பாய் நிலப்பரப்பால் நிலப்பரப்பிற்கு நிலப்பரப்பிற்கக 

நிணலப்ணப நிணலப்பில் நிணலப்கபாடு நிணலப்பாய் நிணலப்பால் நிணலப்பிற்கு நிணலப்பிற்கக 

நிணலயாற்றணல நிணலயாற்றலில் நிணலயாற்றகலாடு நிணலயாற்றலாய் நிணலயாற்றலால் நிணலயாற்றலிற்கு நிணலயாற்றலிற்கக 

நிணலணய நிணலயில் நிணலகயாடு நிணலயாய் நிணலயால் நிணலயிற்கு நிணலயிற்கக 

நிறத்ணத நிறத்தில் நிறத்கதாடு நிறமாய் நிறத்தால் நிறத்திற்கு நிறத்திற்கக 

நிணறணய நிணறயில் நிணறகயாடு நிணறயாய் நிணறயால் நிணறயிற்கு நிணறயிற்கக 

நிணனவாற்றணல நிணனவாற்றலில் நிணனவாற்றகலாடு நிணனவாற்றலாய் நிணனவாற்றலால் நிணனவாற்றலிற்கு நிணனவாற்றலிற்கக 

நிஜத்ணத நிஜத்தில் நிஜத்கதாடு நிஜமாய் நிஜத்தால் நிஜத்திற்கு நிஜத்திற்கக 

நீதிணய நீதியில் நீதிகயாடு நீதியாய் நீதியால் நீதியிற்கு நீதியிற்கக 

நீரழுத்தத்ணத நீரழுத்தத்தில் நீரழுத்தத்கதாடு நீரழுத்தமாய் நீரழுத்தத்தால் நீரழுத்தத்திற்கு நீரழுத்தத்திற்கக 

நீராவிணய நீராவியில் நீராவிகயாடு நீராவியாய் நீராவியால் நீராவியிற்கு நீராவியிற்கக 

நீணர நீரில் நீகராடு நீராய் நீரால் நீரிற்கு நீரிற்கக 

நீகராட்டத்ணத நீகராட்டத்தில் நீகராட்டத்கதாடு நீகராட்டமாய் நீகராட்டத்தால் நீகராட்டத்திற்கு நீகராட்டத்திற்கக 

நீகராணடணய நீகராணடயில் நீகராணடகயாடு நீகராணடயாய் நீகராணடயால் நீகராணடயிற்கு நீகராணடயிற்கக 

நீலத்ணத நீலத்தில் நீலத்கதாடு நீலமாய் நீலத்தால் நீலத்திற்கு நீலத்திற்கக 

நீளத்ணத நீளத்தில் நீளத்கதாடு நீளமாய் நீளத்தால் நீளத்திற்கு நீளத்திற்கக 

நுங்ணக நுங்கில் நுங்ககாடு நுங்காய் நுங்கால் நுங்கிற்கு நுங்கிற்கக 

நுட்பத்ணத நுட்பத்தில் நுட்பத்கதாடு நுட்பமாய் நுட்பத்தால் நுட்பத்திற்கு நுட்பதிற்கக 

நுண்கிருமிணய நுண்கிருமியில் நுண்கிருமிகயாடு நுண்கிருமியாய் நுண்கிருமியால் நுண்கிருமியிற்கு நுண்கிருமியிற்கக 

நுண்ணுயிர்கணள நுண்ணுயிர்களில் நுண்ணுயிர்ககளாடு நுண்ணுயிர்களாய் நுண்ணுயிர்களால் நுண்ணுயிர்களுக்கு நுண்ணுயிர்களுக்கக 

நுண்ணுயிரிகணள நுண்ணுயிரிகளில் நுண்ணுயிரிககளாடு நுண்ணுயிரிகளாய் நுண்ணுயிரிகளால் நுண்ணுயிரிகளுக்கு நுண்ணுயிரிகளுக்கக 

நுண்கநாக்கிணய நுண்கநாக்கியில் நுண்கநாக்கிகயாடு நுண்கநாக்கியாய் நுண்கநாக்கியால் நுண்கநாக்கியிற்கு நுண்கநாக்கியிற்கக 

நுணுக்கத்ணத நுணுக்கத்தில் நுணுக்கத்கதாடு நுணுக்கமாய் நுணுக்கத்தால் நுணுக்கத்திற்கு நுணுக்கத்திற்கக 

நுணுக்கிணய நுணுக்கியில் நுணுக்கிகயாடு நுணுக்கியாய் நுணுக்கியால் நுணுக்கியிற்கு நுணுக்கியிற்கக 

நுணரயீரணல நுணரயீரலில் நுணரயீரகலாடு நுணரயீரலாய் நுணரயீரலால் நுணரயீரலிற்கு நுணரயீரலிற்கக 

சநஞ்ண  சநஞ்சில் சநஞ்க ாடு சநஞ் ாய் சநஞ் ால் சநஞ்சிற்கு சநஞ்சிற்கக 

சநடிணய சநடியில் சநடிகயாடு சநடியாய் சநடியால் சநடியிற்கு சநடியிற்கக 

சநய்ணய சநய்யில் சநய்கயாடு சநய்யாய் சநய்யால் சநய்யிற்கு சநய்யிற்கக 

சநய்கவலிணய சநய்கவலியில் சநய்கவலிகயாடு சநய்கவலியாய் சநய்கவலியால் சநய்கவலியிற்கு சநய்கவலியிற்கக 

சநருடணல சநருடலில் சநருடகலாடு சநருடலாய் சநருடலால் சநருடலிற்கு சநருடலிற்கக 

சநருப்ணப சநருப்பில் சநருப்கபாடு சநருப்பாய் சநருப்பால் சநருப்பிற்கு சநருப்பிற்கக 

சநல்லிக்காணய சநல்லிக்காயில் சநல்லிக்காகயாடு சநல்லிக்காயாய் சநல்லிக்காயால் சநல்லிக்காயிற்கு சநல்லிக்காயிற்கக 

சநற்களஞ்சியத்ணத சநற்களஞ்சியத்தில் சநற்களஞ்சியத்கதாடு சநற்களஞ்சியமாய் சநற்களஞ்சியத்தால் சநற்களஞ்சியத்திற்கு சநற்களஞ்சியத்திற்கக 

கந த்ணத கந த்தில் கந த்கதாடு கந மாய் கந த்தால் கந த்திற்கு கந த்திற்கக 

கநரத்ணத கநரத்தில் கநரத்கதாடு கநரமாய் கநரத்தால் கநரத்திற்கு கநரத்திற்கக 

ணநட்கராஜணன ணநட்கராஜனில் ணநட்கராஜகனாடு ணநட்கராஜனாய் ணநட்கராஜனால் ணநட்கராஜனிற்கு ணநட்கராஜனுக்கக 

சநாடிணய சநாடியில் சநாடிகயாடு சநாடியாய் சநாடியால் சநாடியிற்கு சநாடியிற்கக 

சநாண்டிணய சநாண்டியில் சநாண்டிகயாடு சநாண்டியாய் சநாண்டியால் சநாண்டியிற்கு சநாண்டியிற்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

கநாக்கத்ணத கநாக்கத்தில் கநாக்கத்கதாடு கநாக்கமாய் கநாக்கத்தால் கநாக்கத்திற்கு கநாக்கத்திற்கக 

கநாக்கிணய கநாக்கியில் கநாக்கிகயாடு கநாக்கியாய் கநாக்கியால் கநாக்கியிற்கு கநாக்கியிற்கக 

கநாய்க்கிருமிகணள கநாய்க்கிருமிகளில் கநாய்க்கிருமிககளாடு கநாய்க்கிருமிகளாய் கநாய்க்கிருமிகளால் கநாய்க்கிருமிகளுக்கு கநாய்க்கிருமிகளுக்கக 

கநாணய கநாயில் கநாகயாடு கநாயாய் கநாயால் கநாயிற்கு கநாயிற்கக 

ப்கராட்டாணன ப்கராட்டானில் ப்கராட்டாகனாடு ப்கராட்டானாய் ப்கராட்டானால் ப்கராட்டானிற்கு ப்கராட்டானிற்கக 

பக்கத்ணத பக்கத்தில் பக்கத்கதாடு பக்கமாய் பக்கத்தால் பக்கத்திற்கு பக்கத்திற்கக 

பக்திணய பக்தியில் பக்திகயாடு பக்தியாய் பக்தியால் பக்தியிற்கு பக்தியிற்கக 

பகணல பகலில் பககலாடு பகலாய் பகலால் பகலிற்கு பகலிற்கக 

பகுதிணய பகுதியில் பகுதிகயாடு பகுதியாய் பகுதியால் பகுதியிற்கு பகுதியிற்கக 

பகுப்ணப பகுப்பில் பகுப்கபாடு பகுப்பாய் பகுப்பால் பகுப்பிற்கு பகுப்பிற்கக 

பணகணய பணகயில் பணககயாடு பணகயாய் பணகயால் பணகயிற்கு பணகயிற்கக 

பங்கத்ணத பங்கத்தில் பங்கத்கதாடு பங்கமாய் பங்கத்தால் பங்கத்திற்கு பங்கத்திற்கக 

பங்ணக பங்கில் பங்ககாடு பங்காய் பங்கால் பங்கிற்கு பங்கிற்கக 

பச்ண ணய பச்ண யில் பச்ண கயாடு பச்ண யாய் பச்ண யால் பச்ண யிற்கு பச்ண யிற்கக 

பசுணமணய பசுணமயில் பசுணமகயாடு பசுணமயாய் பசுணமயால் பசுணமயிற்கு பசுணமயிற்கக 

பசுணவ பசுவில் பசுகவாடு பசுவாய் பசுவால் பசுவிற்கு பசுவிற்கக 

பண ணய பண யில் பண கயாடு பண யாய் பண யால் பண யிற்கு பண யிற்கக 

பட்டத்ணத பட்டத்தில் பட்டத்கதாடு பட்டமாய் பட்டத்தால் பட்டத்திற்கு பட்டத்திற்கக 

பட்டணத பட்டதில் பட்டகதாடு பட்டதாய் பட்டதால் பட்டதிற்கு பட்டதிற்கக 

பட்டிணய பட்டியில் பட்டிகயாடு பட்டியாய் பட்டியால் பட்டியிற்கு பட்டியிற்கக 

பட்ணட பட்டில் பட்கடாடு பட்டாய் பட்டால் பட்டிற்கு பட்டிற்கக 

பட்டினத்ணத பட்டினத்தில் பட்டினத்கதாடு பட்டினமாய் பட்டினத்தால் பட்டினத்திற்கு பட்டினத்திற்கக 

பட்டுப்புழுணவ பட்டுப்புழுவில் பட்டுப்புழுகவாடு பட்டுப்புழுவாய் பட்டுப்புழுவால் பட்டுப்புழுவிற்கு பட்டுப்புழுவிற்கக 

படத்ணத படத்தில் படத்கதாடு படமாய் படத்தால் படத்திற்கு படத்திற்கக 

படாதணத படாததில் படாதகதாடு படாததாய் படாததால் படாததிற்கு படாததிற்கக 

படிக்காதணத படிக்காததில் படிக்காகதாடு படிக்காததாய் படிக்காததால் படிக்காததிற்கு படிக்காததிற்கக 

படிகத்ணத படிகத்தில் படிகத்கதாடு படிகமாய் படிகத்தால் படிகத்திற்கு படிகத்திற்கக 

படிகாரத்ணத படிகாரத்தில் படிகாரத்கதாடு படிகாரமாய் படிகாரத்தால் படிகாரத்திற்கு படிகாரத்திற்கக 

படித்தணத படித்ததில் படித்தகதாடு படித்ததாய் படித்ததால் படித்ததிற்கு படித்ததிற்கக 

படிமத்ணத படிமத்தில் படிமத்கதாடு படிமமாய் படிமத்தால் படிமத்திற்கு படிமத்திற்கக 

படிணய படியில் படிகயாடு படியாய் படியால் படியிற்கு படியிற்கக 

படிவத்ணத படிவத்தில் படிவத்கதாடு படிவமாய் படிவத்தால் படிவத்திற்கு படிவத்திற்கக 

படுக்ணகணய படுக்ணகயில் படுக்ணககயாடு படுக்ணகயாய் படுக்ணகயால் படுக்ணகயிற்கு படுக்ணகயிற்கக 

படுணகணய படுணகயில் படுணககயாடு படுணகயாய் படுணகயால் படுணகயிற்கு படுணகயிற்கக 

பணடப்ணப பணடப்பில் பணடப்கபாடு பணடப்பாய் பணடப்பால் பணடப்பிற்கு பணடப்பிற்கக 

பணடணய பணடயில் பணடகயாடு பணடயாய் பணடயால் பணடயிற்கு பணடயிற்கக 

பண்ணப பண்பில் பண்கபாடு பண்பாய் பண்பால் பண்பிற்கு பண்பிற்கக 

பைத்ணத பைத்தில் பைத்கதாடு பைமாய் பைத்தால் பைத்திற்கு பைத்திற்கக 

பத்திணய பத்தியில் பத்திகயாடு பத்தியாய் பத்தியால் பத்தியிற்கு பத்தியிற்கக 

பத்திரத்ணத பத்திரத்தில் பத்திரத்கதாடு பத்திரமாய் பத்திரத்தால் பத்திரத்திற்கு பத்திரத்திற்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
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இவ்கவழு விதமான ச ாற்களின் அர்த்தங்களிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

பத்ணத பத்தில் பத்கதாடு பத்தாய் பத்தால் பத்திற்கு பத்திற்கக 

பதத்ணத பதத்தில் பதத்கதாடு பதமாய் பதத்தால் பதத்திற்கு பதத்திற்கக 

பதவிணய பதவியில் பதவிகயாடு பதவியாய் பதவியால் பதவியிற்கு பதவியிற்கக 

பதிணய பதியில் பதிகயாடு பதியாய் பதியால் பதியிற்கு பதியிற்கக 

பதிணல பதிலில் பதிகலாடு பதிலாய் பதிலால் பதிலிற்கு பதிலிற்கக 

பதிணவ பதிவில் பதிகவாடு பதிவாய் பதிவால் பதிவிற்கு பதிவிற்கக 

பந்தத்ணத பந்தத்தில் பந்தத்கதாடு பந்தமாய் பந்தத்தால் பந்தத்திற்கு பந்தத்திற்கக 

பந்தாட்டத்ணத பந்தாட்டத்தில் பந்தாட்டத்கதாடு பந்தாட்டமாய் பந்தாட்டத்தால் பந்தாட்டத்திற்கு பந்தாட்டத்திற்கக 

பந்திணய பந்தியில் பந்திகயாடு பந்தியாய் பந்தியால் பந்தியிற்கு பந்தியிற்கக 

பந்ணத பந்தில் பந்கதாடு பந்தாய் பந்தால் பந்திற்கு பந்திற்கக 

பப்பாளிப்பழத்ணத பப்பாளிப்பழத்தில் பப்பாளிப்பழத்கதாடு பப்பாளிப்பழமாய் பப்பாளிப்பழத்தால் பப்பாளிப்பழத்திற்கு பப்பாளிப்பழத்திற்கக 

பயைத்ணத பயைத்தில் பயைத்கதாடு பயைமாய் பயைத்தால் பயைத்திற்கு பயைத்திற்கக 

பயத்ணத பயத்தில் பயத்கதாடு பயமாய் பயத்தால் பயத்திற்கு பயத்திற்கக 

பரத்ணதணய பரத்ணதயில் பரத்ணதகயாடு பரத்ணதயாய் பரத்ணதயால் பரத்ணதயிற்கு பரத்ணதயிற்கக 

பரதநாட்டியத்ணத பரதநாட்டியத்தில் பரதநாட்டியத்கதாடு பரதநாட்டியமாய் பரதநாட்டியத்தால் பரதநாட்டியத்திற்கு பரதநாட்டியத்திற்கக 

பரப்ணப பரப்பில் பரப்கபாடு பரப்பாய் பரப்பால் பரப்பிற்கு பரப்பிற்கக 

பரம்சபாருணள பரம்சபாருளில் பரம்சபாருகளாடு பரம்சபாருளாய் பரம்சபாருளால் பரம்சபாருளிற்கு பரம்சபாருளிற்கக 

பரகமஸ்வரிணய பரகமஸ்வரியில் பரகமஸ்வரிகயாடு பரகமஸ்வரியாய் பரகமஸ்வரியால் பரகமஸ்வரியிற்கு பரகமஸ்வரியிற்கக 

பரவ த்ணத பரவ த்தில் பரவ த்கதாடு பரவ மாய் பரவ த்தால் பரவ த்திற்கு பரவ த்திற்கக 

பரிகாரத்ணத பரிகாரத்தில் பரிகாரத்கதாடு பரிகாரமாய் பரிகாரத்தால் பரிகாரத்திற்கு பரிகாரத்திற்கக 

பரிண  பரிசில் பரிக ாடு பரி ாய் பரி ால் பரிசிற்கு பரிசிற்கக 

பரிக ாதணனணய பரிக ாதணனயில் பரிக ாதணனகயாடு பரிக ாதணனயாய் பரிக ாதணனயால் பரிக ாதணனயிற்கு பரிக ாதணனயிற்கக 

பரிணவ பரிவில் பரிகவாடு பரிவாய் பரிவால் பரிவிற்கு பரிவிற்கக 

பருந்ணத பருந்தில் பருந்கதாடு பருந்தாய் பருந்தால் பருந்திற்கு பருந்திற்கக 

பருப்ணப பருப்பில் பருப்கபாடு பருப்பாய் பருப்பால் பருப்பிற்கு பருப்பிற்கக 

பருப்சபாருணள பருப்சபாருளில் பருப்சபாருகளாடு பருப்சபாருளாய் பருப்சபாருளால் பருப்சபாருளிற்கு பருப்சபாருளிற்கக 

பருமணன பருமனில் பருமகனாடு பருமனாய் பருமனால் பருமனிற்கு பருமனுக்கக 

பருவத்ணத பருவத்தில் பருவத்கதாடு பருவமாய் பருவத்தால் பருவத்திற்கு பருவத்திற்கக 

பல்லிணய பல்லியில் பல்லிகயாடு பல்லியாய் பல்லியால் பல்லியிற்கு பல்லியிற்கக 

பல்ணல பல்லில் பல்கலாடு பல்லாய் பல்லால் பல்லிற்கு பல்லிற்கக 

பலணகணய பலணகயில் பலணககயாடு பலணகயாய் பலணகயால் பலணகயிற்கு பலணகயிற்கக 

பலத்ணத பலத்தில் பலத்கதாடு பலமாய் பலத்தால் பலத்திற்கு பலத்திற்கக 

பலாச்சுணளணய பலாச்சுணளயில் பலாச்சுணளகயாடு பலாச்சுணளயாய் பலாச்சுணளயால் பலாச்சுணளயிற்கு பலாச்சுணளயிற்கக 

பலாப்பழத்ணத பலாப்பழத்தில் பலாப்பழத்கதாடு பலாப்பழமாய் பலாப்பழத்தால் பலாப்பழத்திற்கு பலாப்பழத்திற்கக 

பலிணய பலியில் பலிகயாடு பலியாய் பலியால் பலியிற்கு பலியிற்கக 

பவானிணய பவானியில் பவானிகயாடு பவானியாய் பவானியால் பவானியிற்கு பவானியிற்கக 

பழத்ணத பழத்தில் பழத்கதாடு பழமாய் பழத்தால் பழத்திற்கு பழத்திற்கக 

பழணமணய பழணமயில் பழணமகயாடு பழணமயாய் பழணமயால் பழணமயிற்கு பழணமயிற்கக 

பழனிணய பழனியில் பழனிகயாடு பழனியாய் பழனியால் பழனியிற்கு பழனியிற்கக 

பழிணய பழியில் பழிகயாடு பழியாய் பழியால் பழியிற்கு பழியிற்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
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இவ்கவழு விதமான ச ாற்களின் அர்த்தங்களிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

பள்ளத்ணத பள்ளத்தில் பள்ளத்கதாடு பள்ளமாய் பள்ளத்தால் பள்ளத்திற்கு பள்ளத்திற்கக 

பள்ளிணய பள்ளியில் பள்ளிகயாடு பள்ளியாய் பள்ளியால் பள்ளியிற்கு பள்ளியிற்கக 

பனம்பழத்ணத பனம்பழத்தில் பனம்பழத்கதாடு பனம்பழமாய் பனம்பழத்தால் பனம்பழத்திற்கு பனம்பழத்திற்கக 

பனிணய பனியில் பனிகயாடு பனியாய் பனியால் பனியிற்கு பனியிற்கக 

பணனமரத்ணத பணனமரத்தில் பணனமரத்கதாடு பணனமரமாய் பணனமரத்தால் பணனமரத்திற்கு பணனமரத்திற்கக 

பணனணய பணனயில் பணனகயாடு பணனயாய் பணனயால் பணனயிற்கு பணனயிற்கக 

பாக்கத்ணத பாக்கத்தில் பாக்கத்கதாடு பாக்கமாய் பாக்கத்தால் பாக்கத்திற்கு பாக்கத்திற்கக 

பாக்டீரியாணவ பாக்டீரியாவில் பாக்டீரியாகவாடு பாக்டீரியாவாய் பாக்டீரியாவால் பாக்டீரியாவிற்கு பாக்டீரியாவிற்கக 

பாகத்ணத பாகத்தில் பாகத்கதாடு பாகமாய் பாகத்தால் பாகத்திற்கு பாகத்திற்கக 

பாணகணய பாணகயில் பாணககயாடு பாணகயாய் பாணகயால் பாணகயிற்கு பாணகயிற்கக 

பாங்ணக பாங்கில் பாங்ககாடு பாங்காய் பாங்கால் பாங்கிற்கு பாங்கிற்கக 

பா த்ணத பா த்தில் பா த்கதாடு பா மாய் பா த்தால் பா த்திற்கு பா த்திற்கக 

பாசிணய பாசியில் பாசிகயாடு பாசியாய் பாசியால் பாசியிற்கு பாசியிற்கக 

பாட்டிணய பாட்டியில் பாட்டிகயாடு பாட்டியாய் பாட்டியால் பாட்டியிற்கு பாட்டியிற்கக 

பாட்ணட பாட்டில் பாட்கடாடு பாட்டாய் பாட்டால் பாட்டிற்கு பாட்டிற்கக 

பாடத்ணத பாடத்தில் பாடத்கதாடு பாடமாய் பாடத்தால் பாடத்திற்கு பாடத்திற்கக 

பாடிணய பாடியில் பாடிகயாடு பாடியாய் பாடியால் பாடியிற்கு பாடியிற்கக 

பாத்திணய பாத்தியில் பாத்திகயாடு பாத்தியாய் பாத்தியால் பாத்தியிற்கு பாத்தியிற்கக 

பாத்திரத்ணத பாத்திரத்தில் பாத்திரத்கதாடு பாத்திரமாய் பாத்திரத்தால் பாத்திரத்திற்கு பாத்திரத்திற்கக 

பாதத்ணத பாதத்தில் பாதத்கதாடு பாதமாய் பாதத்தால் பாதத்திற்கு பாதத்திற்கக 

பாதர த்ணத பாதர த்தில் பாதர த்கதாடு பாதர மாய் பாதர த்தால் பாதர த்திற்கு பாதர த்திற்கக 

பாதிணய பாதியில் பாதிகயாடு பாதியாய் பாதியால் பாதியிற்கு பாதியிற்கக 

பாதுகாப்ணப பாதுகாப்பில் பாதுகாப்கபாடு பாதுகாப்பாய் பாதுகாப்பால் பாதுகாப்பிற்கு பாதுகாப்பிற்கக 

பாணய பாயில் பாகயாடு பாயாய் பாயால் பாயிற்கு பாயிற்கக 

பார்ணவணய பார்ணவயில் பார்ணவகயாடு பார்ணவயாய் பார்ணவயால் பார்ணவயிற்கு பார்ணவயிற்கக 

பாரத்ணத பாரத்தில் பாரத்கதாடு பாரமாய் பாரத்தால் பாரத்திற்கு பாரத்திற்கக 

பாணர பாரில் பாகராடு பாராய் பாரால் பாரிற்கு பாரிற்கக 

பால்சவளிணய பால்சவளியில் பால்சவளிகயாடு பால்சவளியாய் பால்சவளியால் பால்சவளியிற்கு பால்சவளியிற்கக 

பாலக்காட்ணட பாலக்காட்டில் பாலக்காட்கடாடு பாலக்காடாய் பாலக்காட்டால் பாலக்காட்டிற்கு பாலக்காட்டிற்கக 

பாலத்ணத பாலத்தில் பாலத்கதாடு பாலமாய் பாலத்தால் பாலத்திற்கு பாலத்திற்கக 

பாணல பாலில் பாகலாடு பாலாய் பாலால் பாலிற்கு பாலிற்கக 

பாணலணய பாணலயில் பாணலகயாடு பாணலயாய் பாணலயால் பாணலயிற்கு பாணலயிற்கக 

பாணலவனத்ணத பாணலவனத்தில் பாணலவனத்கதாடு பாணலவனமாய் பாணலவனத்தால் பாணலவனத்திற்கு பாணலவனத்திற்கக 

பாவத்ணத பாவத்தில் பாவத்கதாடு பாவமாய் பாவத்தால் பாவத்திற்கு பாவத்திற்கக 

பாவணனணய பாவணனயில் பாவணனகயாடு பாவணனயாய் பாவணனயால் பாவணனயிற்கு பாவணனயிற்கக 

பாவாணடணய பாவாணடயில் பாவாணடகயாடு பாவாணடயாய் பாவாணடயால் பாவாணடயிற்கு பாவாணடயிற்கக 

பாவிணய பாவியில் பாவிகயாடு பாவியாய் பாவியால் பாவியிற்கு பாவியிற்கக 

பாணவ பாவில் பாகவாடு பாவாய் பாவால் பாவிற்கு பாவிற்கக 

பாணவணய பாணவயில் பாணவகயாடு பாணவயாய் பாணவயால் பாணவயிற்கு பாணவயிற்கக 

பாணளயத்ணத பாணளயத்தில் பாணளயத்கதாடு பாணளயமாய் பாணளயத்தால் பாணளயத்திற்கு பாணளயத்திற்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
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இவ்கவழு விதமான ச ாற்களின் அர்த்தங்களிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

பாணறணய பாணறயில் பாணறகயாடு பாணறயாய் பாணறயால் பாணறயிற்கு பாணறயிற்கக 

பானத்ணத பானத்தில் பானத்கதாடு பானமாய் பானத்தால் பானத்திற்கு பானத்திற்கக 

பாணனணய பாணனயில் பாணனகயாடு பாணனயாய் பாணனயால் பாணனயிற்கு பாணனயிற்கக 

பி ாண  பி ாசில் பி ாக ாடு பி ா ாய் பி ா ால் பி ாசிற்கு பி ாசிற்கக 

பிசிணன பிசினில் பிசிகனாடு பிசினாய் பிசினால் பிசினிற்கு பிசினிற்கக 

பிஞ்ண  பிஞ்சில் பிஞ்க ாடு பிஞ் ாய் பிஞ் ால் பிஞ்சிற்கு பிஞ்சிற்கக 

பிட்ணட பிட்டில் பிட்கடாடு பிட்டாய் பிட்டால் பிட்டிற்கு பிட்டிற்கக 

பிடிக்காதணத பிடிக்காததில் பிடிக்காதகதாடு பிடிக்காததாய் பிடிக்காததால் பிடிக்காததிற்கு பிடிக்காததிற்கக 

பிடித்தணத பிடித்ததில் பிடித்தகதாடு பிடித்ததாய் பிடித்ததால் பிடித்ததிற்கு பிடித்ததிற்கக 

பிடிப்ணப பிடிப்பில் பிடிப்கபாடு பிடிப்பாய் பிடிப்பால் பிடிப்பிற்கு பிடிப்பிற்கக 

பிடிணய பிடியில் பிடிகயாடு பிடியாய் பிடியால் பிடியிற்கு பிடியிற்கக 

பிண்டத்ணத பிண்டத்தில் பிண்டத்கதாடு பிண்டமாய் பிண்டத்தால் பிண்டத்திற்கு பிண்டத்திற்கக 

பிைத்ணத பிைத்தில் பிைத்கதாடு பிைமாய் பிைத்தால் பிைத்திற்கு பிைத்திற்கக 

பிைவாணடணய பிைவாணடயில் பிைவாணடகயாடு பிைவாணடயாய் பிைவாணடயால் பிைவாணடயிற்கு பிைவாணடயிற்கக 

பிணைப்ணப பிணைப்பில் பிணைப்கபாடு பிணைப்பாய் பிணைப்பால் பிணைப்பிற்கு பிணைப்பிற்கக 

பித்தப்ணபணய பித்தப்ணபயில் பித்தப்ணபகயாடு பித்தப்ணபயாய் பித்தப்ணபயால் பித்தப்ணபயிற்கு பித்தப்ணபயிற்கக 

பிம்பத்ணத பிம்பத்தில் பிம்பத்கதாடு பிம்பமாய் பிம்பத்தால் பிம்பத்திற்கு பிம்பத்திற்கக 

பிர வத்ணத பிர வத்தில் பிர வத்கதாடு பிர வமாய் பிர வத்தால் பிர வத்திற்கு பிர வத்திற்கக 

பிரகத த்ணத பிரகத த்தில் பிரகத த்கதாடு பிரகத மாய் பிரகத த்தால் பிரகத த்திற்கு பிரகத த்திற்கக 

பிரம்ணப பிரம்பில் பிரம்கபாடு பிரம்பாய் பிரம்பால் பிரம்பிற்கு பிரம்பிற்கக 

பிரம்மணன பிரம்மனில் பிரம்மகனாடு பிரம்மனாய் பிரம்மனால் பிரம்மனிற்கு பிரம்மனிற்கக 

பிரமிப்ணப பிரமிப்பில் பிரமிப்கபாடு பிரமிப்பாய் பிரமிப்பால் பிரமிப்பிற்கு பிரமிப்பிற்கக 

பிரளயத்ணத பிரளயத்தில் பிரளயத்கதாடு பிரளயமாய் பிரளயத்தால் பிரளயத்திற்கு பிரளயத்திற்கக 

பிராை வாயுணவ பிராை வாயுவில் பிராை வாயுகவாடு பிராை வாயுவாய் பிராை வாயுவால் பிராை வாயுவிற்கு பிராை வாயுவிற்கக 

பிரிணவ பிரிவில் பிரிகவாடு பிரிவாய் பிரிவால் பிரிவிற்கு பிரிவிற்கக 

பிளணவ பிளவில் பிளகவாடு பிளவாய் பிளவால் பிளவிற்கு பிளவிற்கக 

பிறப்ணப பிறப்பில் பிறப்கபாடு பிறப்பாய் பிறப்பால் பிறப்பிற்கு பிறப்பிற்கக 

பின்புலணன பின்புலனில் பின்புலகனாடு பின்புலனாய் பின்புலனால் பின்புலனிற்கு பின்புலனிற்கக 

பின்னணல பின்னலில் பின்னகலாடு பின்னலாய் பின்னலால் பின்னலிற்கு பின்னலிற்கக 

பீடிணய பீடியில் பீடிகயாடு பீடியாய் பீடியால் பீடியிற்கு பீடியிற்கக 

புணகப்படத்ணத புணகப்படத்தில் புணகப்படத்கதாடு புணகப்படமாய் புணகப்படத்தால் புணகப்படத்திற்கு புணகப்படத்திற்கக 

புணகணய புணகயில் புணககயாடு புணகயாய் புணகயால் புணகயிற்கு புணகயிற்கக 

புஞ்ண ணய புஞ்ண யில் புஞ்ண கயாடு புஞ்ண யாய் புஞ்ண யால் புஞ்ண யிற்கு புஞ்ண யிற்கக 

புடலங்காணய புடலங்காயில் புடலங்காகயாடு புடலங்காயாய் புடலங்காயால் புடலங்காயிற்கு புடலங்காயிற்கக 

புணடணய புணடயில் புணடகயாடு புணடயாய் புணடயால் புணடயிற்கு புணடயிற்கக 

புத்தகத்ணத புத்தகத்தில் புத்தகத்கதாடு புத்தகமாய் புத்தகத்தால் புத்தகத்திற்கு புத்தகத்திற்கக 

புத்திக்கூர்ணமணய புத்திக்கூர்ணமயில் புத்திக்கூர்ணமகயாடு புத்திக்கூர்ணமயாய் புத்திக்கூர்ணமயால் புத்திக்கூர்ணமயிற்கு புத்திக்கூர்ணமயிற்கக 

புத்திணய புத்தியில் புத்திகயாடு புத்தியாய் புத்தியால் புத்தியிற்கு புத்தியிற்கக 

புதிணத புதிதில் புதிகதாடு புதிதாய் புதிதால் புதிதிற்கு புதிதிற்கக 

புதுக்ககாட்ணடணய புதுக்ககாட்ணடயில் புதுக்ககாட்ணடகயாடு புதுக்ககாட்ணடயாய் புதுக்ககாட்ணடயால் புதுக்ககாட்ணடயிற்கு புதுக்ககாட்ணடயிற்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
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இவ்கவழு விதமான ச ாற்களின் அர்த்தங்களிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

புதுச்க ரிணய புதுச்க ரியில் புதுச்க ரிகயாடு புதுச்க ரியாய் புதுச்க ரியால் புதுச்க ரியிற்கு புதுச்க ரியிற்கக 

புதுணமணய புதுணமயில் புதுணமகயாடு புதுணமயாய் புதுணமயால் புதுணமயிற்கு புதுணமயிற்கக 

புராைங்கணள புராைங்களில் புராைங்ககளாடு புராைங்களாய் புராைங்களால் புராைங்களுக்கு புராைங்களுக்கக 

புரதங்கணள புரதங்களில் புரதங்ககளாடு புரதங்களாய் புரதங்களால் புரதங்களுக்கு புரதங்களுக்கக 

புரளிணய புரளியில் புரளிகயாடு புரளியாய் புரளியால் புரளியிற்கு புரளியிற்கக 

புரிந்தணத புரிந்ததில் புரிந்தகதாடு புரிந்ததாய் புரிந்ததால் புரிந்ததிற்கு புரிந்ததிற்கக 

புரியாதணத புரியாததில் புரியாதகதாடு புரியாததாய் புரியாததால் புரியாததிற்கு புரியாததிற்கக 

புல்ணல புல்லில் புல்கலாடு புல்லாய் புல்லால் புல்லிற்கு புல்லிற்கக 

புலணன புலனில் புலகனாடு புலனாய் புலனால் புலனிற்கு புலனிற்கக 

புவனகிரிணய புவனகிரியில் புவனகிரிகயாடு புவனகிரியாய் புவனகிரியால் புவனகிரியிற்கு புவனகிரியிற்கக 

புழுதிணய புழுதியில் புழுதிகயாடு புழுதியாய் புழுதியால் புழுதியிற்கு புழுதியிற்கக 

புழுணவ புழுவில் புழுகவாடு புழுவாய் புழுவால் புழுவிற்கு புழுவிற்கக 

புள்ளிணய புள்ளியில் புள்ளிகயாடு புள்ளியாய் புள்ளியால் புள்ளியிற்கு புள்ளியிற்கக 

புளிப்ணப புளிப்பில் புளிப்கபாடு புளிப்பாய் புளிப்பால் புளிப்பிற்கு புளிப்பிற்கக 

புளிணய புளியில் புளிகயாடு புளியாய் புளியால் புளியிற்கு புளியிற்கக 

புற்ணற புற்றில் புற்கறாடு புற்றாய் புற்றால் புற்றிற்கு புற்றிற்கக 

புறத்ணத புறத்தில் புறத்கதாடு புறமாய் புறத்தால் புறத்திற்கு புறத்திற்கக 

புன்சிரிப்ணப புன்சிரிப்பில் புன்சிரிப்கபாடு புன்சிரிப்பாய் புன்சிரிப்பால் புன்சிரிப்பிற்கு புன்சிரிப்பிற்கக 

புன்னணகணய புன்னணகயில் புன்னணககயாடு புன்னணகயாய் புன்னணகயால் புன்னணகயிற்கு புன்னணகயிற்கக 

பூச்சிணய பூச்சியில் பூச்சிகயாடு பூச்சியாய் பூச்சியால் பூச்சியிற்கு பூச்சியிற்கக 

பூஞ்க ாணலணய பூஞ்க ாணலயில் பூஞ்க ாணலகயாடு பூஞ்க ாணலயாய் பூஞ்க ாணலயால் பூஞ்க ாணலயிற்கு பூஞ்க ாணலயிற்கக 

பூட்ணட பூட்டில் பூட்கடாடு பூட்டாய் பூட்டால் பூட்டிற்கு பூட்டிற்கக 

பூட்ணடணய பூட்ணடயில் பூட்ணடகயாடு பூட்ணடயாய் பூட்ணடயால் பூட்ணடயிற்கு பூட்ணடயிற்கக 

பூண்டிணய பூண்டியில் பூண்டிகயாடு பூண்டியாய் பூண்டியால் பூண்டியிற்கு பூண்டியிற்கக 

பூமாணலணய பூமாணலயில் பூமாணலகயாடு பூமாணலயாய் பூமாணலயால் பூமாணலயிற்கு பூமாணலயிற்கக 

பூரைத்ணத பூரைத்தில் பூரைத்கதாடு பூரைமாய் பூரைத்தால் பூரைத்திற்கு பூரைத்திற்கக 

பூரிப்ணப பூரிப்பில் பூரிப்கபாடு பூரிப்பாய் பூரிப்பால் பூரிப்பிற்கு பூரிப்பிற்கக 

பூவர மரத்ணத பூவர மரத்தில் பூவர மரத்கதாடு பூவர மரமாய் பூவர மரத்தால் பூவர மரத்திற்கு பூவர மரத்திற்கக 

பூணவ பூவில் பூகவாடு பூவாய் பூவால் பூவிற்கு பூவிற்கக 

பூணனணய பூணனயில் பூணனகயாடு பூணனயாய் பூணனயால் பூணனயிற்கு பூணனயிற்கக 

பூஜ்யத்ணத பூஜ்யத்தில் பூஜ்யத்கதாடு பூஜ்யமாய் பூஜ்யத்தால் பூஜ்யத்திற்கு பூஜ்யத்திற்கக 

சபட்டகத்ணத சபட்டகத்தில் சபட்டகத்கதாடு சபட்டகமாய் சபட்டகத்தால் சபட்டகத்திற்கு சபட்டகத்திற்கக 

சபட்டிணய சபட்டியில் சபட்டிகயாடு சபட்டியாய் சபட்டியால் சபட்டியிற்கு சபட்டியிற்கக 

சபண்ணை சபண்ணில் சபண்கைாடு சபண்ைாய் சபண்ைால் சபண்ணிற்கு சபண்ணிற்கக 

சபண்ணமணய சபண்ணமயில் சபண்ணமகயாடு சபண்ணமயாய் சபண்ணமயால் சபண்ணமயிற்கு சபண்ணமயிற்கக 

சபயணர சபயரில் சபயகராடு சபயராய் சபயரால் சபயரிற்கு சபயரிற்கக 

சபரம்பலூணர சபரம்பலூரில் சபரம்பலூகராடு சபரம்பலூராய் சபரம்பலூரால் சபரம்பலூரிற்கு சபரம்பலூரிற்கக 

சபரியகுளத்ணத சபரியகுளத்தில் சபரியகுளத்கதாடு சபரியகுளமாய் சபரியகுளத்தால் சபரியகுளத்திற்கு சபரியகுளத்திற்கக 

சபருங்காயத்ணத சபருங்காயத்தில் சபருங்காயத்கதாடு சபருங்காயமாய் சபருங்காயத்தால் சபருங்காயத்திற்கு சபருங்காயத்திற்கக 

சபருங்குடணல சபருங்குடலில் சபருங்குடகலாடு சபருங்குடலாய் சபருங்குடலால் சபருங்குடலிற்கு சபருங்குடலிற்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
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இவ்கவழு விதமான ச ாற்களின் அர்த்தங்களிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

சபருந்திரணள சபருந்திரளில் சபருந்திரகளாடு சபருந்திரளாய் சபருந்திரளால் சபருந்திரளிற்கு சபருந்திரளிற்கக 

கபச் ாற்றணல கபச் ாற்றலில் கபச் ாற்றகலாடு கபச் ாற்றலாய் கபச் ாற்றலால் கபச் ாற்றலிற்கு கபச் ாற்றலிற்கக 

கபச்ண  கபச்சில் கபச்க ாடு கபச் ாய் கபச் ால் கபச்சிற்கு கபச்சிற்கக 

கபட்டிணய கபட்டியில் கபட்டிகயாடு கபட்டியாய் கபட்டியால் கபட்டியிற்கு கபட்டியிற்கக 

கபணய கபயில் கபகயாடு கபயாய் கபயால் கபயிற்கு கபயிற்கக 

கபருந்ணத கபருந்தில் கபருந்கதாடு கபருந்தாய் கபருந்தால் கபருந்திற்கு கபருந்திற்கக 

ணபணய ணபயில் ணபகயாடு ணபயாய் ணபயால் ணபயிற்கு ணபயிற்கக 

சபாட்டாஷியத்ணத சபாட்டாஷியத்தில் சபாட்டாஷியத்கதாடு சபாட்டாஷியமாய் சபாட்டாஷியத்தால் சபாட்டாஷியத்திற்கு சபாட்டாஷியத்திற்கக 

சபாடிணய சபாடியில் சபாடிகயாடு சபாடியாய் சபாடியால் சபாடியிற்கு சபாடியிற்கக 

சபாதிணய சபாதியில் சபாதிகயாடு சபாதியாய் சபாதியால் சபாதியிற்கு சபாதியிற்கக 

சபாதுணவ சபாதுவில் சபாதுகவாடு சபாதுவாய் சபாதுவால் சபாதுவிற்கு சபாதுவிற்கக 

சபாந்ணத சபாந்தில் சபாந்கதாடு சபாந்தாய் சபாந்தால் சபாந்திற்கு சபாந்திற்கக 

சபாருட்கணள சபாருட்களில் சபாருட்ககளாடு சபாருட்களாய் சபாருட்களால் சபாருட்களுக்கு சபாருட்களுக்கக 

சபாருணள சபாருளில் சபாருகளாடு சபாருளாய் சபாருளால் சபாருளிற்கு சபாருளிற்கக 

சபாள்ளாச்சிணய சபாள்ளாச்சியில் சபாள்ளாச்சிகயாடு சபாள்ளாச்சியாய் சபாள்ளாச்சியால் சபாள்ளாச்சியிற்கு சபாள்ளாச்சியிற்கக 

சபாறாணமணய சபாறாணமயில் சபாறாணமகயாடு சபாறாணமயாய் சபாறாணமயால் சபாறாணமயிற்கு சபாறாணமயிற்கக 

சபாறுப்ணப சபாறுப்பில் சபாறுப்கபாடு சபாறுப்பாய் சபாறுப்பால் சபாறுப்பிற்கு சபாறுப்பிற்கக 

சபாறுணமணய சபாறுணமயில் சபாறுணமகயாடு சபாறுணமயாய் சபாறுணமயால் சபாறுணமயிற்கு சபாறுணமயிற்கக 

சபான்ணன சபான்னில் சபான்கனாடு சபான்னாய் சபான்னால் சபான்னிற்கு சபான்னிற்கக 

கபாக்ணக கபாக்கில் கபாக்ககாடு கபாக்காய் கபாக்கால் கபாக்கிற்கு கபாக்கிற்கக 

கபாக்குவரத்ணத கபாக்குவரத்தில் கபாக்குவரத்கதாடு கபாக்குவரத்தாய் கபாக்குவரத்தால் கபாக்குவரத்திற்கு கபாக்குவரத்திற்கக 

கபாகத்ணத கபாகத்தில் கபாகத்கதாடு கபாகமாய் கபாகத்தால் கபாகத்திற்கு கபாகத்திற்கக 

ஃகபாட்டாணன ஃகபாட்டானில் ஃகபாட்டாகனாடு ஃகபாட்டானாய் ஃகபாட்டானால் ஃகபாட்டானிற்கு ஃகபாட்டானுக்கக 

கபாட்டிணய கபாட்டியில் கபாட்டிகயாடு கபாட்டியாய் கபாட்டியால் கபாட்டியிற்கு கபாட்டியிற்கக 

கபாடிணய கபாடியில் கபாடிகயாடு கபாடியாய் கபாடியால் கபாடியிற்கு கபாடியிற்கக 

கபாதணனணய கபாதணனயில் கபாதணனகயாடு கபாதணனயாய் கபாதணனயால் கபாதணனயிற்கு கபாதணனயிற்கக 

கபாணதணய கபாணதயில் கபாணதகயாடு கபாணதயாய் கபாணதயால் கபாணதயிற்கு கபாணதயிற்கக 

கபாணர கபாரில் கபாகராடு கபாராய் கபாரால் கபாரிற்கு கபாரிற்கக 

கபாவணத கபாவதில் கபாவகதாடு கபாவதாய் கபாவதால் கபாவதிற்கு கபாவதிற்கக 

மக்கணள மக்களில் மக்ககளாடு மக்களாய் மக்களால் மக்களுக்கு மக்களுக்கக 

மகாராஷ்ட்ராணவ மகாராஷ்ட்ராவில் மகாராஷ்ட்ராகவாடு மகாராஷ்ட்ராவாய் மகாராஷ்ட்ராவால் மகாராஷ்ட்ராவிற்கு மகாராஷ்ட்ராவிற்கக 

மககஸ்வரிணய மககஸ்வரியில் மககஸ்வரிகயாடு மககஸ்வரியாய் மககஸ்வரியால் மககஸ்வரியிற்கு மககஸ்வரியிற்கக 

மச் த்ணத மச் த்தில் மச் த்கதாடு மச் மாய் மச் த்தால் மச் த்திற்கு மச் த்திற்கக 

மஞ் த்ணத மஞ் த்தில் மஞ் த்கதாடு மஞ் மாய் மஞ் த்தால் மஞ் த்திற்கு மஞ் த்திற்கக 

மட்டத்ணத மட்டத்தில் மட்டத்கதாடு மட்டமாய் மட்டத்தால் மட்டத்திற்கு மட்டத்திற்கக 

மடங்ணக மடங்கில் மடங்ககாடு மடங்காய் மடங்கால் மடங்கிற்கு மடங்கிற்கக 

மடந்ணதணய மடந்ணதயில் மடந்ணதகயாடு மடந்ணதயாய் மடந்ணதயால் மடந்ணதயிற்கு மடந்ணதயிற்கக 

மடணல மடலில் மடகலாடு மடலாய் மடலால் மடலிற்கு மடலிற்கக 

மடிப்ணப மடிப்பில் மடிப்கபாடு மடிப்பாய் மடிப்பால் மடிப்பிற்கு மடிப்பிற்கக 

மடிணய மடியில் மடிகயாடு மடியாய் மடியால் மடியிற்கு மடியிற்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
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இவ்கவழு விதமான ச ாற்களின் அர்த்தங்களிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

மண்ணை மண்ணில் மண்கைாடு மண்ைாய் மண்ைால் மண்ணிற்கு மண்ணிற்கக 

மண்ணீரணல மண்ணீரலில் மண்ணீரகலாடு மண்ணீரலாய் மண்ணீரலால் மண்ணீரலிற்கு மண்ணீரலிற்கக 

மண்புழுணவ மண்புழுவில் மண்புழுகவாடு மண்புழுவாய் மண்புழுவால் மண்புழுவிற்கு மண்புழுவிற்கக 

மைத்ணத மைத்தில் மைத்கதாடு மைமாய் மைத்தால் மைத்திற்கு மைத்திற்கக 

மைப்பள்ளிணய மைப்பள்ளியில் மைப்பள்ளிகயாடு மைப்பள்ளியாய் மைப்பள்ளியால் மைப்பள்ளியிற்கு மைப்பள்ளியிற்கக 

மைணல மைலில் மைகலாடு மைலாய் மைலால் மைலிற்கு மைலிற்கக 

மணிமாணலணய மணிமாணலயில் மணிமாணலகயாடு மணிமாணலயாய் மணிமாணலயால் மணிமாணலயிற்கு மணிமாணலயிற்கக 

மணிணய மணியில் மணிகயாடு மணியாய் மணியால் மணியிற்கு மணியிற்கக 

மதத்ணத மதத்தில் மதத்கதாடு மதமாய் மதத்தால் மதத்திற்கு மதத்திற்கக 

மதிநுட்பத்ணத மதிநுட்பத்தில் மதிநுட்பத்கதாடு மதிநுட்பமாய் மதிநுட்பத்தால் மதிநுட்பத்திற்கு மதிநுட்பதிற்கக 

மதிப்ணப மதிப்பில் மதிப்கபாடு மதிப்பாய் மதிப்பால் மதிப்பிற்கு மதிப்பிற்கக 

மதிணய மதியில் மதிகயாடு மதியாய் மதியால் மதியிற்கு மதியிற்கக 

மதுபானத்ணத மதுபானத்தில் மதுபானத்கதாடு மதுபானமாய் மதுபானத்தால் மதுபானத்திற்கு மதுபானத்திற்கக 

மதுணரணய மதுணரயில் மதுணரகயாடு மதுணரயாய் மதுணரயால் மதுணரயிற்கு மதுணரயிற்கக 

மந்திரத்ணத மந்திரத்தில் மந்திரத்கதாடு மந்திரமாய் மந்திரத்தால் மந்திரத்திற்கு மந்திரத்திற்கக 

மந்ணதணய மந்ணதயில் மந்ணதகயாடு மந்ணதயாய் மந்ணதயால் மந்ணதயிற்கு மந்ணதயிற்கக 

மயக்கத்ணத மயக்கத்தில் மயக்கத்கதாடு மயக்கமாய் மயக்கத்தால் மயக்கத்திற்கு மயக்கத்திற்கக 

மயிலாடுதுணறணய மயிலாடுதுணறயில் மயிலாடுதுணறகயாடு மயிலாடுதுணறயாய் மயிலாடுதுணறயால் மயிலாடுதுணறயிற்கு மயிலாடுதுணறயிற்கக 

மயிலிறணக மயிலிறகில் மயிலிறககாடு மயிலிறகாய் மயிலிறகால் மயிலிறகிற்கு மயிலிறகிற்கக 

மரைத்ணத மரைத்தில் மரைத்கதாடு மரைமாய் மரைத்தால் மரைத்திற்கு மரைத்திற்கக 

மரத்ணத மரத்தில் மரத்கதாடு மரமாய் மரத்தால் மரத்திற்கு மரத்திற்கக 

மரத்தூணை மரத்தூணில் மரத்தூகைாடு மரத்தூைாய் மரத்தூைால் மரத்தூணிற்கு மரத்தூணிற்கக 

மரியாணதணய மரியாணதயில் மரியாணதகயாடு மரியாணதயாய் மரியாணதயால் மரியாணதயிற்கு மரியாணதயிற்கக 

மருதமணலணய மருதமணலயில் மருதமணலகயாடு மருதமணலயாய் மருதமணலயால் மருதமணலயிற்கு மருதமணலயிற்கக 

மருந்ணத மருந்தில் மருந்கதாடு மருந்தாய் மருந்தால் மருந்திற்கு மருந்திற்கக 

மருவத்தூணர மருவத்தூரில் மருவத்தூகராடு மருவத்தூராய் மருவத்தூரால் மருவத்தூரிற்கு மருவத்தூரிற்கக 

மருணவ மருவில் மருகவாடு மருவாய் மருவால் மருவிற்கு மருவிற்கக 

மல்லிணய மல்லியில் மல்லிகயாடு மல்லியாய் மல்லியால் மல்லியிற்கு மல்லியிற்கக 

மலடிணய மலடியில் மலடிகயாடு மலடியாய் மலடியால் மலடியிற்கு மலடியிற்கக 

மணலயனூணர மணலயனூரில் மணலயனூகராடு மணலயனூராய் மணலயனூரால் மணலயனூரிற்கு மணலயனூரிற்கக 

மணலயாளத்ணத மணலயாளத்தில் மணலயாளத்கதாடு மணலயாளமாய் மணலயாளத்தால் மணலயாளத்திற்கு மணலயாளத்திற்கக 

மணலணய மணலயில் மணலகயாடு மணலயாய் மணலயால் மணலயிற்கு மணலயிற்கக 

மணழத்துளிணய மணழத்துளியில் மணழத்துளிகயாடு மணழத்துளியாய் மணழத்துளியால் மணழத்துளியிற்கு மணழத்துளியிற்கக 

மணழணய மணழயில் மணழகயாடு மணழயாய் மணழயால் மணழயிற்கு மணழயிற்கக 

மளிணகணய மளிணகயில் மளிணககயாடு மளிணகயாய் மளிணகயால் மளிணகயிற்கு மளிணகயிற்கக 

மற்றணத மற்றதில் மற்றகதாடு மற்றதாய் மற்றதால் மற்றதிற்கு மற்றதிற்கக 

மற்றவர்கணள மற்றவர்களில் மற்றவர்ககளாடு மற்றவர்களாய் மற்றவர்களால் மற்றவர்களுக்கு மற்றவர்களுக்கக 

மற்சறாருத்திணய மற்சறாருத்தியில் மற்சறாருத்திகயாடு மற்சறாருத்தியாய் மற்சறாருத்தியால் மற்சறாருத்தியிற்கு மற்சறாருத்தியிற்கக 

மற்சறாருவணன மற்சறாருவனில் மற்சறாருவகனாடு மற்சறாருவனாய் மற்சறாருவனால் மற்சறாருவனிற்கு மற்சறாருவனிற்கக 

மற்சறான்ணற மற்சறான்றில் மற்சறான்கறாடு மற்சறான்றாய் மற்சறான்றால் மற்சறான்றிற்கு மற்சறான்றிற்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
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இவ்கவழு விதமான ச ாற்களின் அர்த்தங்களிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

மறுப்ணப மறுப்பில் மறுப்கபாடு மறுப்பாய் மறுப்பால் மறுப்பிற்கு மறுப்பிற்கக 

மணறப்ணப மணறப்பில் மணறப்கபாடு மணறப்பாய் மணறப்பால் மணறப்பிற்கு மணறப்பிற்கக 

மணறசபாருணள மணறசபாருளில் மணறசபாருகளாடு மணறசபாருளாய் மணறசபாருளால் மணறசபாருளிற்கு மணறசபாருளிற்கக 

மணறணய மணறயில் மணறகயாடு மணறயாய் மணறயால் மணறயிற்கு மணறயிற்கக 

மணறணவ மணறவில் மணறகவாடு மணறவாய் மணறவால் மணறவிற்கு மணறவிற்கக 

மன்றத்ணத மன்றத்தில் மன்றத்கதாடு மன்றமாய் மன்றத்தால் மன்றத்திற்கு மன்றத்திற்கக 

மன்னார்குடிணய மன்னார்குடியில் மன்னார்குடிகயாடு மன்னார்குடியாய் மன்னார்குடியால் மன்னார்குடியிற்கு மன்னார்குடியிற்கக 

மனணத மனதில்  மனகதாடு மனதாய் மனதால் மனதிற்கு மனதிற்கக 

மணனணய மணனயில் மணனகயாடு மணனயாய் மணனயால் மணனயிற்கு மணனயிற்கக 

மணனவிணய மணனவியில் மணனவிகயாடு மணனவியாய் மணனவியால் மணனவியிற்கு மணனவியிற்கக 

மஹாபலிபுரத்ணத மஹாபலிபுரத்தில் மஹாபலிபுரத்கதாடு மஹாபலிபுரமாய் மஹாபலிபுரத்தால் மஹாபலிபுரத்திற்கு மஹாபலிபுரத்திற்கக 

மஹாபாரதத்ணத மஹாபாரதத்தில் மஹாபாரதத்கதாடு மஹாபாரதமாய் மஹாபாரதத்தால் மஹாபாரதத்திற்கு மஹாபாரதத்திற்கக 

மஹாலக்ஷ்மிணய மஹாலக்ஷ்மியில் மஹாலக்ஷ்மிகயாடு மஹாலக்ஷ்மியாய் மஹாலக்ஷ்மியால் மஹாலக்ஷ்மியிற்கு மஹாலக்ஷ்மியிற்கக 

மாங்கல்யத்ணத மாங்கல்யத்தில் மாங்கல்யத்கதாடு மாங்கல்யமாய் மாங்கல்யத்தால் மாங்கல்யத்திற்கு மாங்கல்யத்திற்கக 

மாங்காணய மாங்காயில் மாங்காகயாடு மாங்காயாய் மாங்காயால் மாங்காயிற்கு மாங்காயிற்கக 

மாங்சகாட்ணடணய மாங்சகாட்ணடயில் மாங்சகாட்ணடகயாடு மாங்சகாட்ணடயாய் மாங்சகாட்ணடயால் மாங்சகாட்ணடயிற்கு மாங்சகாட்ணடயிற்கக 

மாட்ணட மாட்டில் மாட்கடாடு மாடாய் மாட்டால் மாட்டிற்கு மாட்டிற்கக 

மாடிணய மாடியில் மாடிகயாடு மாடியாய் மாடியால் மாடியிற்கு மாடியிற்கக 

மாதத்ணத மாதத்தில் மாதத்கதாடு மாதமாய் மாதத்தால் மாதத்திற்கு மாதத்திற்கக 

மாதாணவ மாதாவில் மாதாகவாடு மாதாவாய் மாதாவால் மாதாவிற்கு மாதாவிற்கக 

மாகதஸ்வரிணய மாகதஸ்வரியில் மாகதஸ்வரிகயாடு மாகதஸ்வரியாய் மாகதஸ்வரியால் மாகதஸ்வரியிற்கு மாகதஸ்வரியிற்கக 

மாந்திரீகத்ணத மாந்திரீகத்தில் மாந்திரீகத்கதாடு மாந்திரீகமாய் மாந்திரீகத்தால் மாந்திரீகத்திற்கு மாந்திரீகத்திற்கக 

மாநாட்ணட மாநாட்டில் மாநாட்கடாடு மாநாடாய் மாநாட்டால் மாநாட்டிற்கு மாநாட்டிற்கக 

மாநிலத்ணத மாநிலத்தில் மாநிலத்கதாடு மாநிலமாய் மாநிலத்தால் மாநிலத்திற்கு மாநிலத்திற்கக 

மாநிறத்ணத மாநிறத்தில் மாநிறத்கதாடு மாநிறமாய் மாநிறத்தால் மாநிறத்திற்கு மாநிறத்திற்கக 

மாம்பழத்ணத மாம்பழத்தில் மாம்பழத்கதாடு மாம்பழமாய் மாம்பழத்தால் மாம்பழத்திற்கு மாம்பழத்திற்கக 

மாமரத்ணத மாமரத்தில் மாமரத்கதாடு மாமரமாய் மாமரத்தால் மாமரத்திற்கு மாமரத்திற்கக 

மாராப்ணப மாராப்பில் மாராப்கபாடு மாராப்பாய் மாராப்பால் மாராப்பிற்கு மாராப்பிற்கக 

மாரிணய மாரியில் மாரிகயாடு மாரியாய் மாரியால் மாரியிற்கு மாரியிற்கக 

மாணர மாரில் மாகராடு மாராய் மாரால் மாரிற்கு மாரிற்கக 

மாவிணலணய மாவிணலயில் மாவிணலகயாடு மாவிணலயாய் மாவிணலயால் மாவிணலயிற்கு மாவிணலயிற்கக 

மாளிணகணய மாளிணகயில் மாளிணககயாடு மாளிணகயாய் மாளிணகயால் மாளிணகயிற்கு மாளிணகயிற்கக 

மாற்றத்ணத மாற்றத்தில் மாற்றத்கதாடு மாற்றமாய் மாற்றத்தால் மாற்றத்திற்கு மாற்றத்திற்கக 

மாற்றிணய மாற்றியில் மாற்றிகயாடு மாற்றியாய் மாற்றியால் மாற்றியிற்கு மாற்றியிற்கக 

மாற்றுவணத மாற்றுவதில் மாற்றுவகதாடு மாற்றுவதாய் மாற்றுவதால் மாற்றுவதற்கு மாற்றுவதற்கக 

மாறிணய மாறியில் மாறிகயாடு மாறியாய் மாறியால் மாறியிற்கு மாறியிற்கக 

மாறிலிணய மாறிலியில் மாறிலிகயாடு மாறிலியாய் மாறிலியால் மாறிலியிற்கு மாறிலியிற்கக 

மாறுவணத மாறுவதில் மாறுவகதாடு மாறுவதாய் மாறுவதால் மாறுவதற்கு மாறுவதற்கக 

மானமதுணரணய மானமதுணரயில் மானமதுணரகயாடு மானமதுணரயாய் மானமதுணரயால் மானமதுணரயிற்கு மானமதுணரயிற்கக 

மாணன மானில் மாகனாடு மானாய் மானால் மானிற்கு மானிற்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
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இவ்கவழு விதமான ச ாற்களின் அர்த்தங்களிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

மாஸ்ககாணவ மாஸ்ககாவில் மாஸ்ககாகவாடு மாஸ்ககாவாய் மாஸ்ககாவால் மாஸ்ககாவிற்கு மாஸ்ககாவிற்கக 

மிரட்டணல மிரட்டலில் மிரட்டகலாடு மிரட்டலாய் மிரட்டலால் மிரட்டலிற்கு மிரட்டலிற்கக 

மிருகத்ணத மிருகத்தில் மிருகத்கதாடு மிருகமாய் மிருகத்தால் மிருகத்திற்கு மிருகத்திற்கக 

மிளணக மிளகில் மிளககாடு மிளகாய் மிளகால் மிளகிற்கு மிளகிற்கக 

மின்காந்தத்ணத மின்காந்தத்தில் மின்காந்தத்கதாடு மின்காந்தமாய் மின்காந்தத்தால் மின்காந்தத்திற்கு மின்காந்தத்திற்கக 

மின் ாரத்ணத மின் ாரத்தில் மின் ாரத்கதாடு மின் ாரமாய் மின் ாரத்தால் மின் ாரத்திற்கு மின் ாரத்திற்கக 

மின்னணல மின்னலில் மின்னகலாடு மின்னலாய் மின்னலால் மின்னலிற்கு மின்னலிற்கக 

மின்னழுத்தத்ணத மின்னழுத்தத்தில் மின்னழுத்தத்கதாடு மின்னழுத்தமாய் மின்னழுத்தத்தால் மின்னழுத்தத்திற்கு மின்னழுத்தத்திற்கக 

மின்னாற்றணல மின்னாற்றலில் மின்னாற்றகலாடு மின்னாற்றலாய் மின்னாற்றலால் மின்னாற்றலிற்கு மின்னாற்றலிற்கக 

மின்கனாட்டத்ணத மின்கனாட்டத்தில் மின்கனாட்டத்கதாடு மின்கனாட்டமாய் மின்கனாட்டத்தால் மின்கனாட்டத்திற்கு மின்கனாட்டத்திற்கக 

மீனாக்ஷிணய மீனாக்ஷியில் மீனாக்ஷிகயாடு மீனாக்ஷியாய் மீனாக்ஷியால் மீனாக்ஷியிற்கு மீனாக்ஷியிற்கக 

முக்திணய முக்தியில் முக்திகயாடு முக்தியாய் முக்தியால் முக்தியிற்கு முக்தியிற்கக 

முகத்ணத முகத்தில் முகத்கதாடு முகமாய் முகத்தால் முகத்திற்கு முகத்திற்கக 

முகத்துவாரத்ணத முகத்துவாரத்தில் முகத்துவாரத்கதாடு முகத்துவாரமாய் முகத்துவாரத்தால் முகத்துவாரத்திற்கு முகத்துவாரத்திற்கக 

முகவாட்டத்ணத முகவாட்டத்தில் முகவாட்டத்கதாடு முகவாட்டமாய் முகவாட்டத்தால் முகவாட்டத்திற்கு முகவாட்டத்திற்கக 

முசிறிணய முசிறியில் முசிறிகயாடு முசிறியாய் முசிறியால் முசிறியிற்கு முசிறியிற்கக 

முடிணவ முடிவில் முடிகவாடு முடிவாய் முடிவால் முடிவிற்கு முடிவிற்கக 

முத்தத்ணத முத்தத்தில் முத்தத்கதாடு முத்தமாய் முத்தத்தால் முத்தத்திற்கு முத்தத்திற்கக 

முதணல முதலில் முதகலாடு முதலாய் முதலால் முதலிற்கு முதலிற்கக 

முதுசகலும்ணப முதுசகலும்பில் முதுசகலும்கபாடு முதுசகலும்பாய் முதுசகலும்பால் முதுசகலும்பிற்கு முதுசகலும்பிற்கக 

முதுணமணய முதுணமயில் முதுணமகயாடு முதுணமயாய் முதுணமயால் முதுணமயிற்கு முதுணமயிற்கக 

முந்திரிப்பழத்ணத முந்திரிப்பழத்தில் முந்திரிப்பழத்கதாடு முந்திரிப்பழமாய் முந்திரிப்பழத்தால் முந்திரிப்பழத்திற்கு முந்திரிப்பழத்திற்கக 

முயணல முயலில் முயகலாடு முயலாய் முயலால் முயலிற்கு முயலிற்கக 

முருகணன முருகனில் முருககனாடு முருகனாய் முருகனால் முருகனிற்கு முருகனுக்கக 

முறிணவ முறிவில் முறிகவாடு முறிவாய் முறிவால் முறிவிற்கு முறிவிற்கக 

முழுணமணய முழுணமயில் முழுணமகயாடு முழுணமயாய் முழுணமயால் முழுணமயிற்கு முழுணமயிற்கக 

முழுணவ முழுவில் முழுகவாடு முழுவாய் முழுவால் முழுவிற்கு முழுவிற்கக 

முள்ணள முள்ளில் முள்களாடு முள்ளாய் முள்ளால் முள்ளிற்கு முள்ளிற்கக 

முணளப்ணப முணளப்பில் முணளப்கபாடு முணளப்பாய் முணளப்பால் முணளப்பிற்கு முணளப்பிற்கக 

முணளணய முணளயில் முணளகயாடு முணளயாய் முணளயால் முணளயிற்கு முணளயிற்கக 

முற்றத்ணத முற்றத்தில் முற்றத்கதாடு முற்றமாய் முற்றத்தால் முற்றத்திற்கு முற்றத்திற்கக 

முணறககட்ணட முணறககட்டில் முணறககட்கடாடு முணறககடாய் முணறககட்டால் முணறககட்டிற்கு முணறககட்டிற்கக 

முணறணய முணறயில் முணறகயாடு முணறயாய் முணறயால் முணறயிற்கு முணறயிற்கக 

முணனணய முணனயில் முணனகயாடு முணனயாய் முணனயால் முணனயிற்கு முணனயிற்கக 

மூக்ணக மூக்கில் மூக்ககாடு மூக்காய் மூக்கால் மூக்கிற்கு மூக்கிற்கக 

மூச்ண  மூச்சில் மூச்க ாடு மூச் ாய் மூச் ால் மூச்சிற்கு மூச்சிற்கக 

மூட்ணட மூட்டில் மூட்கடாடு மூட்டாய் மூட்டால் மூட்டிற்கு மூட்டிற்கக 

மூத்திரத்ணத மூத்திரத்தில் மூத்திரத்கதாடு மூத்திரமாய் மூத்திரத்தால் மூத்திரத்திற்கு மூத்திரத்திற்கக 

மூலக்கூணற மூலக்கூறில் மூலக்கூகறாடு மூலக்கூறாய் மூலக்கூறால் மூலக்கூறிற்கு மூலக்கூறிற்கக 

மூலத்ணத மூலத்தில் மூலத்கதாடு மூலமாய் மூலத்தால் மூலத்திற்கு மூலத்திற்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

மூலிணகணய மூலிணகயில் மூலிணககயாடு மூலிணகயாய் மூலிணகயால் மூலிணகயிற்கு மூலிணகயிற்கக 

மூணளணய மூணளயில் மூணளகயாடு மூணளயாய் மூணளயால் மூணளயிற்கு மூணளயிற்கக 

கமகத்ணத கமகத்தில் கமகத்கதாடு கமகமாய் கமகத்தால் கமகத்திற்கு கமகத்திற்கக 

கமட்டூணர கமட்டூரில் கமட்டூகராடு கமட்டூராய் கமட்டூரால் கமட்டூரிற்கு கமட்டூரிற்கக 

கமல்நாட்ணட கமல்நாட்டில் கமல்நாட்கடாடு கமல்நாடாய் கமல்நாட்டால் கமல்நாட்டிற்கு கமல்நாட்டிற்கக 

கமளத்ணத கமளத்தில் கமளத்கதாடு கமளமாய் கமளத்தால் கமளத்திற்கு கமளத்திற்கக 

ணமணய ணமயில் ணமகயாடு ணமயாய் ணமயால் ணமயிற்கு ணமயிற்கக 

ணமனாணவ ணமனாவில் ணமனாகவாடு ணமனாவாய் ணமனாவால் ணமனாவிற்கு ணமனாவிற்கக 

சமாக்ணக சமாக்கில் சமாக்ககாடு சமாக்காய் சமாக்கால் சமாக்கிற்கு சமாக்கிற்கக 

சமாட்ணட சமாட்டில் சமாட்கடாடு சமாட்டாய் சமாட்டால் சமாட்டிற்கு சமாட்டிற்கக 

சமாத்தத்ணத சமாத்தத்தில் சமாத்தத்கதாடு சமாத்தமாய் சமாத்தத்தால் சமாத்தத்திற்கு சமாத்தத்திற்கக 

சமாழிணய சமாழியில் சமாழிகயாடு சமாழியாய் சமாழியால் சமாழியிற்கு சமாழியிற்கக 

கமாகத்ணத கமாகத்தில் கமாகத்கதாடு கமாகமாய் கமாகத்தால் கமாகத்திற்கு கமாகத்திற்கக 

கமாகனூணர கமாகனூரில் கமாகனூகராடு கமாகனூராய் கமாகனூரால் கமாகனூரிற்கு கமாகனூரிற்கக 

கமாணர கமாரில் கமாகராடு கமாராய் கமாரால் கமாரிற்கு கமாரிற்கக 

கமாணனணய கமாணனயில் கமாணனகயாடு கமாணனயாய் கமாணனயால் கமாணனயிற்கு கமாணனயிற்கக 

யாணனணய யாணனயில் யாணனகயாடு யாணனயாய் யாணனயால் யாணனயிற்கு யாணனயிற்கக 

யுக்திணய யுக்தியில் யுக்திகயாடு யுக்தியாய் யுக்தியால் யுக்தியிற்கு யுக்தியிற்கக 

யுத்தத்ணத யுத்தத்தில் யுத்தத்கதாடு யுத்தத்மாய் யுத்தத்தால் யுத்தத்திற்கு யுத்தத்திற்கக 

யுகரனியத்ணத யுகரனியத்தில் யுகரனியத்கதாடு யுகரனியமாய் யுகரனியத்தால் யுகரனியத்திற்கு யுகரனியத்திற்கக 

யூரியாணவ யூரியாவில் யூரியாகவாடு யூரியாவாய் யூரியாவால் யூரியாவிற்கு யூரியாவிற்கக 

கயாகா னத்ணத கயாகா னத்தில் கயாகா னத்கதாடு கயாகா னமாய் கயாகா னத்தால் கயாகா னத்திற்கு கயாகா னத்திற்கக 

ரகத்ணத ரகத்தில் ரகத்கதாடு ரகமாய் ரகத்தால் ரகத்திற்கு ரகத்திற்கக 

ரைத்ணத ரைத்தில் ரைத்கதாடு ரைமாய் ரைத்தால் ரைத்திற்கு ரைத்திற்கக 

ரத்த அழுத்தத்ணத ரத்த அழுத்தத்தில் ரத்த அழுத்தத்கதாடு ரத்த அழுத்தமாய் ரத்த அழுத்தத்தால் ரத்த அழுத்தத்திற்கு ரத்த அழுத்தத்திற்கக 

ரத்தசிவப்பணுணவ ரத்தசிவப்பணுவில் ரத்தசிவப்பணுகவாடு ரத்தசிவப்பணுவாய் ரத்தசிவப்பணுவால் ரத்தசிவப்பணுவிற்கு ரத்தசிவப்பணுவிற்கக 

ரம்பத்ணத ரம்பத்தில் ரம்பத்கதாடு ரம்பமாய் ரம்பத்தால் ரம்பத்திற்கு ரம்பத்திற்கக 

ரம்யத்ணத ரம்யத்தில் ரம்யத்கதாடு ரம்யமாய் ரம்யத்தால் ரம்யத்திற்கு ரம்யத்திற்கக 

ரவிக்ணகணய ரவிக்ணகயில் ரவிக்ணககயாடு ரவிக்ணகயாய் ரவிக்ணகயால் ரவிக்ணகயிற்கு ரவிக்ணகயிற்கக 

ரஷ்யாணவ ரஷ்யாவில் ரஷ்யாகவாடு ரஷ்யாவாய் ரஷ்யாவால் ரஷ்யாவிற்கு ரஷ்யாவிற்கக 

ரதிணய ரதியில் ரதிகயாடு ரதியாய் ரதியால் ரதியிற்கு ரதியிற்கக 

ராகத்ணத ராகத்தில் ராகத்கதாடு ராகமாய் ராகத்தால் ராகத்திற்கு ராகத்திற்கக 

ராமத்ணத ராமத்தில் ராமத்கதாடு ராமமாய் ராமத்தால் ராமத்திற்கு ராமத்திற்கக 

ராகமஸ்வரத்ணத ராகமஸ்வரத்தில் ராகமஸ்வரத்கதாடு ராகமஸ்வரமாய் ராகமஸ்வரத்தால் ராகமஸ்வரத்திற்கு ராகமஸ்வரத்திற்கக 

ராகமஸ்வரிணய ராகமஸ்வரியில் ராகமஸ்வரிகயாடு ராகமஸ்வரியாய் ராகமஸ்வரியால் ராகமஸ்வரியிற்கு ராகமஸ்வரியிற்கக 

ராயக்ககாட்ணடணய ராயக்ககாட்ணடயில் ராயக்ககாட்ணடகயாடு ராயக்ககாட்ணடயாய் ராயக்ககாட்ணடயால் ராயக்ககாட்ணடயிற்கு ராயக்ககாட்ணடயிற்கக 

ராஜ்யத்ணத ராஜ்யத்தில் ராஜ்யத்கதாடு ராஜ்யமாய் ராஜ்யத்தால் ராஜ்யத்திற்கு ராஜ்யத்திற்கக 

ராஜலக்ஷ்மிணய ராஜலக்ஷ்மியில் ராஜலக்ஷ்மிகயாடு ராஜலக்ஷ்மியாய் ராஜலக்ஷ்மியால் ராஜலக்ஷ்மியிற்கு ராஜலக்ஷ்மியிற்கக 

ராகஜஸ்வரிணய ராகஜஸ்வரியில் ராகஜஸ்வரிகயாடு ராகஜஸ்வரியாய் ராகஜஸ்வரியால் ராகஜஸ்வரியிற்கு ராகஜஸ்வரியிற்கக 

ரிகபாக ாணம ரிகபாக ாமில் ரிகபாக ாகமாடு ரிகபாக ாமாய் ரிகபாக ாமால் ரிகபாக ாமிற்கு ரிகபாக ாமிற்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
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இவ்கவழு விதமான ச ாற்களின் அர்த்தங்களிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

கரா த்ணத கரா த்தில் கரா த்கதாடு கரா மாய் கரா த்தால் கரா த்திற்கு கரா த்திற்கக 

கராஜாப்பூணவ கராஜாப்பூவில் கராஜாப்பூகவாடு கராஜாப்பூவாய் கராஜாப்பூவால் கராஜாப்பூவிற்கு கராஜாப்பூவிற்கக 

லயத்ணத லயத்தில் லயத்கதாடு லயமாய் லயத்தால் லயத்திற்கு லயத்திற்கக 

லக்ஷ்மிணய லக்ஷ்மியில் லக்ஷ்மிகயாடு லக்ஷ்மியாய் லக்ஷ்மியால் லக்ஷ்மியிற்கு லக்ஷ்மியிற்கக 

லாடத்ணத லாடத்தில் லாடத்கதாடு லாடமாய் லாடத்தால் லாடத்திற்கு லாடத்திற்கக 

வகுப்ணப வகுப்பில் வகுப்கபாடு வகுப்பாய் வகுப்பால் வகுப்பிற்கு வகுப்பிற்கக 

வணகணய வணகயில் வணககயாடு வணகயாய் வணகயால் வணகயிற்கு வணகயிற்கக 

வ திணய வ தியில் வ திகயாடு வ தியாய் வ தியால் வ தியிற்கு வ தியிற்கக 

வண ணய வண யில் வண கயாடு வண யாய் வண யால் வண யிற்கு வண யிற்கக 

வஞ் த்ணத வஞ் த்தில் வஞ் த்கதாடு வஞ் மாய் வஞ் த்தால் வஞ் த்திற்கு வஞ் த்திற்கக 

வட்டத்ணத வட்டத்தில் வட்டத்கதாடு வட்டமாய் வட்டத்தால் வட்டத்திற்கு வட்டத்திற்கக 

வட்டிணய வட்டியில் வட்டிகயாடு வட்டியாய் வட்டியால் வட்டியிற்கு வட்டியிற்கக 

வடத்ணத வடத்தில் வடத்கதாடு வடமாய் வடத்தால் வடத்திற்கு வடத்திற்கக 

வடநாட்ணட வடநாட்டில் வடநாட்கடாடு வடநாடாய் வடநாட்டால் வடநாட்டிற்கு வடநாட்டிற்கக 

வடமதுணரணய வடமதுணரயில் வடமதுணரகயாடு வடமதுணரயாய் வடமதுணரயால் வடமதுணரயிற்கு வடமதுணரயிற்கக 

வடிணவ வடிவில் வடிகவாடு வடிவாய் வடிவால் வடிவிற்கு வடிவிற்கக 

வணடணய வணடயில் வணடகயாடு வணடயாய் வணடயால் வணடயிற்கு வணடயிற்கக 

வண்டிணய வண்டியில் வண்டிகயாடு வண்டியாய் வண்டியால் வண்டியிற்கு வண்டியிற்கக 

வண்ைத்ணத வண்ைத்தில் வண்ைத்கதாடு வண்ைமாய் வண்ைத்தால் வண்ைத்திற்கு வண்ைத்திற்கக 

வணிகத்ணத வணிகத்தில் வணிகத்கதாடு வணிகமாய் வணிகத்தால் வணிகத்திற்கு வணிகத்திற்கக 

வதத்ணத வதத்தில் வதத்கதாடு வதமாய் வதத்தால் வதத்திற்கு வதத்திற்கக 

வதிணய வதியில் வதிகயாடு வதியாய் வதியால் வதியிற்கு வதியிற்கக 

வம்ணப வம்பில் வம்கபாடு வம்பாய் வம்பால் வம்பிற்கு வம்பிற்கக 

வயணத வயதில் வயகதாடு வயதாய் வயதால் வயத்திற்கு வயதிற்கக 

வயணல வயலில் வயகலாடு வயலாய் வயலால் வயலிற்கு வயலிற்கக 

வயற்காட்ணட வயற்காட்டில் வயற்காட்கடாடு வயற்காடாய் வயற்காட்டால் வயற்காட்டிற்கு வயற்காட்டிற்கக 

வயிற்ணற வயிற்றில் வயிற்கறாடு வயிராய் வயிற்றால் வயிற்றிற்கு வயிற்றிற்கக 

வர்த்தகத்ணத வர்த்தகத்தில் வர்த்தகத்கதாடு வர்த்தகமாய் வர்த்தகத்தால் வர்த்தகத்திற்கு வர்த்தகத்திற்கக 

வரத்ணத வரத்தில் வரத்கதாடு வரமாய் வரத்தால் வரத்திற்கு வரத்திற்கக 

வரப்ணப வரப்பில் வரப்கபாடு வரப்பாய் வரப்பால் வரப்பிற்கு வரப்பிற்கக 

வரம்ணப வரம்பில் வரம்கபாடு வரம்பாய் வரம்பால் வரம்பிற்கு வரம்பிற்கக 

வரணவ வரவில் வரகவாடு வரவாய் வரவால் வரவிற்கு வரவிற்கக 

வரிண ணய வரிண யில் வரிண கயாடு வரிண யாய் வரிண யால் வரிண யிற்கு வரிண யிற்கக 

வரிணய வரியில் வரிகயாடு வரியாய் வரியால் வரியிற்கு வரியிற்கக 

வருணகணய வருணகயில் வருணககயாடு வருணகயாய் வருணகயால் வருணகயிற்கு வருணகயிற்கக 

வருடணல வருடலில் வருடகலாடு வருடலாய் வருடலால் வருடலிற்கு வருடலிற்கக 

வணரபடத்ணத வணரபடத்தில் வணரபடத்கதாடு வணரபடமாய் வணரபடத்தால் வணரபடத்திற்கு வணரபடத்திற்கக 

வலத்ணத வலத்தில் வலத்கதாடு வலமாய் வலத்தால் வலத்திற்கு வலத்திற்கக 

வலிணமணய வலிணமயில் வலிணமகயாடு வலிணமயாய் வலிணமயால் வலிணமயிற்கு வலிணமயிற்கக 

வலிணய வலியில் வலிகயாடு வலியாய் வலியால் வலியிற்கு வலியிற்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
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இவ்கவழு விதமான ச ாற்களின் அர்த்தங்களிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

வணலணய வணலயில் வணலகயாடு வணலயாய் வணலயால் வணலயிற்கு வணலயிற்கக 

வழிணய வழியில் வழிகயாடு வழியாய் வழியால் வழியிற்கு வழியிற்கக 

வளத்ணத வளத்தில் வளத்கதாடு வளமாய் வளத்தால் வளத்திற்கு வளத்திற்கக 

வளணமணய வளணமயில் வளணமகயாடு வளணமயாய் வளணமயால் வளணமயிற்கு வளணமயிற்கக 

வளர்ப்ணப வளர்ப்பில் வளர்ப்கபாடு வளர்ப்பாய் வளர்ப்பால் வளர்ப்பிற்கு வளர்ப்பிற்கக 

வளர்வணத வளர்வதில் வளர்வகதாடு வளர்வதாய் வளர்வதால் வளர்வதிற்கு வளர்வதற்கக 

வளராதணத வளராததில் வளராதகதாடு வளராததாய் வளராததால் வளராததிற்கு வளராததிற்கக 

வளாகத்ணத வளாகத்தில் வளாகத்கதாடு வளாகமாய் வளாகத்தால் வளாகத்திற்கு வளாகத்திற்கக 

வளிணய வளியில் வளிகயாடு வளியாய் வளியால் வளியிற்கு வளியிற்கக 

வணளயபட்டிணய வணளயபட்டியில் வணளயபட்டிகயாடு வணளயபட்டியாய் வணளயபட்டியால் வணளயபட்டியிற்கு வணளயபட்டியிற்கக 

வணளணவ வணளவில் வணளகவாடு வணளவாய் வணளவால் வணளவிற்கு வணளவிற்கக 

வறுணமணய வறுணமயில் வறுணமகயாடு வறுணமயாய் வறுணமயால் வறுணமயிற்கு வறுணமயிற்கக 

வனத்ணத வனத்தில் வனத்கதாடு வனமாய் வனத்தால் வனத்திற்கு வனத்திற்கக 

வனப்ணப வனப்பில் வனப்கபாடு வனப்பாய் வனப்பால் வனப்பிற்கு வனப்பிற்கக 

வாக்ணக வாக்கில் வாக்ககாடு வாக்காய் வாக்கால் வாக்கிற்கு வாக்கிற்கக 

வாக்குச்சீட்ணட வாக்குச்சீட்டில் வாக்குச்சீட்கடாடு வாக்குச்சீட்டாய் வாக்குச்சீட்டால் வாக்குச்சீட்டிற்கு வாக்குச்சீட்டிற்கக 

வாகனத்ணத வாகனத்தில் வாகனத்கதாடு வாகனமாய் வாகனத்தால் வாகனத்திற்கு வாகனத்திற்கக 

வாணகணய வாணகயில் வாணககயாடு வாணகயாய் வாணகயால் வாணகயிற்கு வாணகயிற்கக 

வாஞ்ண ணய வாஞ்ண யில் வாஞ்ண கயாடு வாஞ்ண யாய் வாஞ்ண யால் வாஞ்ண யிற்கு வாஞ்ண யிற்கக 

வாட்டத்ணத வாட்டத்தில் வாட்டத்கதாடு வாட்டமாய் வாட்டத்தால் வாட்டத்திற்கு வாட்டத்திற்கக 

வாடமல்லிணய வாடமல்லியில் வாடமல்லிகயாடு வாடமல்லியாய் வாடமல்லியால் வாடமல்லியிற்கு வாடமல்லியிற்கக 

வாணடணய வாணடயில் வாணடகயாடு வாணடயாய் வாணடயால் வாணடயிற்கு வாணடயிற்கக 

வாதத்ணத வாதத்தில் வாதத்கதாடு வாதமாய் வாதத்தால் வாதத்திற்கு வாதத்திற்கக 

வாய்ப்ணப வாய்ப்பில் வாய்ப்கபாடு வாய்ப்பாய் வாய்ப்பால் வாய்ப்பிற்கு வாய்ப்பிற்கக 

வாணய வாயில் வாகயாடு வாயாய் வாயால் வாயிற்கு வாயிற்கக 

வாயிணல வாயிலில் வாயிகலாடு வாயிலாய் வாயிலால் வாயிலிற்கு வாயிலிற்கக 

வாயுணவ வாயுவில் வாயுகவாடு வாயுவாய் வாயுவால் வாயுவிற்கு வாயுவிற்கக 

வாரத்ணத வாரத்தில் வாரத்கதாடு வாரமாய் வாரத்தால் வாரத்திற்கு வாரத்திற்கக 

வாணழத்தாணர வாணழத்தாரில் வாணழத்தாகராடு வாணழத்தாராய் வாணழத்தாரால் வாணழத்தாரிற்கு வாணழத்தாரிற்கக 

வாணழப்பழத்ணத வாணழப்பழத்தில் வாணழப்பழத்கதாடு வாணழப்பழமாய் வாணழப்பழத்தால் வாணழப்பழத்திற்கு வாணழப்பழத்திற்கக 

வாணழமரத்ணத வாணழமரத்தில் வாணழமரத்கதாடு வாணழமரமாய் வாணழமரத்தால் வாணழமரத்திற்கு வாணழமரத்திற்கக 

வானவில்ணல வானவில்லில் வானவில்கலாடு வானவில்லாய் வானவில்லால் வானவில்லிற்கு வானவில்லிற்கக 

விட்டணத விட்டதில் விட்டகதாடு விட்டதாய் விட்டதால் விட்டதிற்கு விட்டதிற்கக 

விடாதணத விடாததில் விடாதகதாடு விடாததாய் விடாததால் விடாததிற்கு விடாததிற்கக 

விடுப்ணப விடுப்பில் விடுப்கபாடு விடுப்பாய் விடுப்பால் விடுப்பிற்கு விடுப்பிற்கக 

விண்ணை விண்ணில் விண்கைாடு விண்ைாய் விண்ைால் விண்ணிற்கு விண்ணிற்கக 

விதிணய விதியில் விதிகயாடு விதியாய் விதியால் விதியிற்கு விதியிற்கக 

விணதணய விணதயில் விணதகயாடு விணதயாய் விணதயால் விணதயிற்கு விணதயிற்கக 

விந்ணத விந்தில் விந்கதாடு விந்தாய் விந்தால் விந்திற்கு விந்திற்கக 

விமானத்ணத விமானத்தில் விமானத்கதாடு விமானமாய் விமானத்தால் விமானத்திற்கு விமானத்திற்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
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இவ்கவழு விதமான ச ாற்களின் அர்த்தங்களிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

வியர்ணவணய வியர்ணவயில் வியர்ணவகயாடு வியர்ணவயாய் வியர்ணவயால் வியர்ணவயிற்கு வியர்ணவயிற்கக 

வியாபாரத்ணத வியாபாரத்தில் வியாபாரத்கதாடு வியாபாரமாய் வியாபாரத்தால் வியாபாரத்திற்கு வியாபாரத்திற்கக 

விரணல விரலில் விரகலாடு விரலாய் விரலால் விரலிற்கு விரலிற்கக 

விராலிமணலணய விராலிமணலயில் விராலிமணலகயாடு விராலிமணலயாய் விராலிமணலயால் விராலிமணலயிற்கு விராலிமணலயிற்கக 

விருத்திணய விருத்தியில் விருத்திகயாடு விருத்தியாய் விருத்தியால் விருத்தியிற்கு விருத்தியிற்கக 

விருந்ணத விருந்தில் விருந்கதாடு விருந்தாய் விருந்தால் விருந்திற்கு விருந்திற்கக 

விரும்பாதணத விரும்பாததில் விரும்பாதகதாடு விரும்பாததாய் விரும்பாததால் விரும்பாததிற்கு விரும்பாததிற்கக 

விரும்பியணத விரும்பியதில் விரும்பியகதாடு விரும்பியதாய் விரும்பியதால் விரும்பியதிற்கு விரும்பியதிற்கக 

விணரப்ணப விணரப்பில் விணரப்கபாடு விணரப்பாய் விணரப்பால் விணரப்பிற்கு விணரப்பிற்கக 

வில்ணல வில்லில் வில்கலாடு வில்லாய் வில்லால் வில்லிற்கு வில்லிற்கக 

விவ ாயத்ணத விவ ாயத்தில் விவ ாயத்கதாடு விவ ாயமாய் விவ ாயத்தால் விவ ாயத்திற்கு விவ ாயத்திற்கக 

விகவகத்ணத விகவகத்தில் விகவகத்கதாடு விகவகமாய் விகவகத்தால் விகவகத்திற்கு விகவகத்திற்கக 

விழிப்ணப விழிப்பில் விழிப்கபாடு விழிப்பாய் விழிப்பால் விழிப்பிற்கு விழிப்பிற்கக 

விழுணத விழுதில் விழுகதாடு விழுதாய் விழுதால் விழுதிற்கு விழுதிற்கக 

விழுப்புரத்ணத விழுப்புரத்தில் விழுப்புரத்கதாடு விழுப்புரமாய் விழுப்புரத்தால் விழுப்புரத்திற்கு விழுப்புரத்திற்கக 

விளங்காதணத விளங்காததில் விளங்காதகதாடு விளங்காததாய் விளங்காததால் விளங்காததிற்கு விளங்காததிற்கக 

விளங்கியணத விளங்கியதில் விளங்கியகதாடு விளங்கியதாய் விளங்கியதால் விளங்கியதிற்கு விளங்கியதிற்கக 

விளிம்ணப விளிம்பில் விளிம்கபாடு விளிம்பாய் விளிம்பால் விளிம்பிற்கு விளிம்பிற்கக 

விணளசபாருணள விணளசபாருளில் விணளசபாருகளாடு விணளசபாருளாய் விணளசபாருளால் விணளசபாருளிற்கு விணளசபாருளிற்கக 

விணளயாட்ணட விணளயாட்டில் விணளயாட்கடாடு விணளயாட்டாய் விணளயாட்டால் விணளயாட்டிற்கு விணளயாட்டிற்கக 

விறணக விறகில் விறககாடு விறகாய் விறகால் விறகிற்கு விறகிற்கக 

விறகுசவட்டிணய விறகுசவட்டியில் விறகுசவட்டிகயாடு விறகுசவட்டியாய் விறகுசவட்டியால் விறகுசவட்டியிற்கு விறகுசவட்டியிற்கக 

விணனயாற்றணல விணனயாற்றலில் விணனயாற்றகலாடு விணனயாற்றலாய் விணனயாற்றலால் விணனயாற்றலிற்கு விணனயாற்றலிற்கக 

விணனணய விணனயில் விணனகயாடு விணனயாய் விணனயால் விணனயிற்கு விணனயிற்கக 

விணனயூக்கிணய விணனயூக்கியில் விணனயூக்கிகயாடு விணனயூக்கியாய் விணனயூக்கியால் விணனயூக்கியிற்கு விணனயூக்கியிற்கக 

விஜயலக்ஷ்மிணய விஜயலக்ஷ்மியில் விஜயலக்ஷ்மிகயாடு விஜயலக்ஷ்மியாய் விஜயலக்ஷ்மியால் விஜயலக்ஷ்மியிற்கு விஜயலக்ஷ்மியிற்கக 

விஷயத்ணத விஷயத்தில் விஷயத்கதாடு விஷயமாய் விஷயத்தால் விஷயத்திற்கு விஷயத்திற்கக 

வீக்கத்ணத வீக்கத்தில் வீக்கத்கதாடு வீக்கமாய் வீக்கத்தால் வீக்கத்திற்கு வீக்கத்திற்கக 

வீட்ணட வீட்டில் வீட்கடாடு வீடாய் வீட்டால் வீட்டிற்கு வீட்டிற்கக 

வீரத்ணத வீரத்தில் வீரத்கதாடு வீரமாய் வீரத்தால் வீரத்திற்கு வீரத்திற்கக 

சவங்காயத்ணத சவங்காயத்தில் சவங்காயத்கதாடு சவங்காயமாய் சவங்காயத்தால் சவங்காயத்திற்கு சவங்காயத்திற்கக 

சவட்கத்ணத சவட்கத்தில் சவட்கத்கதாடு சவட்கமாய் சவட்கத்தால் சவட்கத்திற்கு சவட்கத்திற்கக 

சவட்டிணய சவட்டியில் சவட்டிகயாடு சவட்டியாய் சவட்டியால் சவட்டியிற்கு சவட்டியிற்கக 

சவட்ணட சவட்டில் சவட்கடாடு சவட்டாய் சவட்டால் சவட்டிற்கு சவட்டிற்கக 

சவடிப்ணப சவடிப்பில் சவடிப்கபாடு சவடிப்பாய் சவடிப்பால் சவடிப்பிற்கு சவடிப்பிற்கக 

சவடிணய சவடியில் சவடிகயாடு சவடியாய் சவடியால் சவடியிற்கு சவடியிற்கக 

சவண்ணமணய சவண்ணமயில் சவண்ணமகயாடு சவண்ணமயாய் சவண்ணமயால் சவண்ணமயிற்கு சவண்ணமயிற்கக 

சவந்தயத்ணத சவந்தயத்தில் சவந்தயத்கதாடு சவந்தயமாய் சவந்தயத்தால் சவந்தயத்திற்கு சவந்தயத்திற்கக 

சவப்பத்ணத சவப்பத்தில் சவப்பத்கதாடு சவப்பமாய் சவப்பத்தால் சவப்பத்திற்கு சவப்பத்திற்கக 

சவயிணல சவயிலில் சவயிகலாடு சவயிலாய் சவயிலால் சவயிலிற்கு சவயிலிற்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
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இவ்கவழு விதமான ச ாற்களின் அர்த்தங்களிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

சவல்லத்ணத சவல்லத்தில் சவல்லத்கதாடு சவல்லமாய் சவல்லத்தால் சவல்லத்திற்கு சவல்லத்திற்கக 

சவள்ளத்ணத சவள்ளத்தில் சவள்ளத்கதாடு சவள்ளமாய் சவள்ளத்தால் சவள்ளத்திற்கு சவள்ளத்திற்கக 

சவள்ளரிப்பழத்ணத சவள்ளரிப்பழத்தில் சவள்ளரிப்பழத்கதாடு சவள்ளரிப்பழமாய் சவள்ளரிப்பழத்தால் சவள்ளரிப்பழத்திற்கு சவள்ளரிப்பழத்திற்கக 

சவளிச் த்ணத சவளிச் த்தில் சவளிச் த்கதாடு சவளிச் மாய் சவளிச் த்தால் சவளிச் த்திற்கு சவளிச் த்திற்கக 

சவற்றிணய சவற்றியில் சவற்றிகயாடு சவற்றியாய் சவற்றியால் சவற்றியிற்கு சவற்றியிற்கக 

சவறுப்ணப சவறுப்பில் சவறுப்கபாடு சவறுப்பாய் சவறுப்பால் சவறுப்பிற்கு சவறுப்பிற்கக 

சவறுணமணய சவறுணமயில் சவறுணமகயாடு சவறுணமயாய் சவறுணமயால் சவறுணமயிற்கு சவறுணமயிற்கக 

கவகத்ணத கவகத்தில் கவகத்கதாடு கவகமாய் கவகத்தால் கவகத்திற்கு கவகத்திற்கக 

கவட்ணகணய கவட்ணகயில் கவட்ணககயாடு கவட்ணகயாய் கவட்ணகயால் கவட்ணகயிற்கு கவட்ணகயிற்கக 

கவட்டிணய கவட்டியில் கவட்டிகயாடு கவட்டியாய் கவட்டியால் கவட்டியிற்கு கவட்டியிற்கக 

கவட்ணட கவட்டில் கவட்கடாடு கவட்டாய் கவட்டால் கவட்டிற்கு கவட்டிற்கக 

கவட்ணடணய கவட்ணடயில் கவட்ணடகயாடு கவட்ணடயாய் கவட்ணடயால் கவட்ணடயிற்கு கவட்ணடயிற்கக 

கவதணனணய கவதணனயில் கவதணனகயாடு கவதணனயாய் கவதணனயால் கவதணனயிற்கு கவதணனயிற்கக 

கவதியாற்றணல கவதியாற்றலில் கவதியாற்றகலாடு கவதியாற்றலாய் கவதியாற்றலால் கவதியாற்றலிற்கு கவதியாற்றலிற்கக 

கவதிவிணனணய கவதிவிணனயில் கவதிவிணனகயாடு கவதிவிணனயாய் கவதிவிணனயால் கவதிவிணனயிற்கு கவதிவிணனயிற்கக 

கவணர கவரில் கவகராடு கவராய் கவரால் கவரிற்கு கவரிற்கக 

கவலிணய கவலியில் கவலிகயாடு கவலியாய் கவலியால் கவலியிற்கு கவலியிற்கக 

கவலூணர கவலூரில் கவலூகராடு கவலூராய் கவலூரால் கவலூரிற்கு கவலூரிற்கக 

கவணலணய கவணலயில் கவணலகயாடு கவணலயாய் கவணலயால் கவணலயிற்கு கவணலயிற்கக 

கவளாங்கண்ணிணய கவளாங்கண்ணியில் கவளாங்கண்ணிகயாடு கவளாங்கண்ணியாய் கவளாங்கண்ணியால் கவளாங்கண்ணியிற்கு கவளாங்கண்ணியிற்கக 

கவணளணய கவணளயில் கவணளகயாடு கவணளயாய் கவணளயால் கவணளயிற்கு கவணளயிற்கக 

கவற்றுணமணய கவற்றுணமயில் கவற்றுணமகயாடு கவற்றுணமயாய் கவற்றுணமயால் கவற்றுணமயிற்கு கவற்றுணமயிற்கக 

கவறுபாட்ணட கவறுபாட்டில் கவறுபாட்கடாடு கவறுபாடாய் கவறுபாட்டால் கவறுபாட்டிற்கு கவறுபாட்டிற்கக 

கவசறாருத்திணய கவசறாருத்தியில் கவசறாருத்திகயாடு கவசறாருத்தியாய் கவசறாருத்தியால் கவசறாருத்தியிற்கு கவசறாருத்தியிற்கக 

கவசறாருவணன கவசறாருவனில் கவசறாருவகனாடு கவசறாருவனாய் கவசறாருவனால் கவசறாருவனிற்கு கவசறாருவனிற்கக 

கவசறான்ணற கவசறான்றில் கவசறான்சறாகறாடு கவசறான்றாய் கவசறான்றால் கவசறான்றிற்கு கவசறான்றிற்கக 

கவஷத்ணத கவஷத்தில் கவஷத்கதாடு கவஷமாய் கவஷத்தால் கவஷத்திற்கு கவஷத்திற்கக 

ணவரண  ணவரசில் ணவரக ாடு ணவர ாய் ணவர ால் ணவரசிற்கு ணவரசிற்கக 

ணவரத்ணத ணவரத்தில் ணவரத்கதாடு ணவரமாய் ணவரத்தால் ணவரத்திற்கு ணவரத்திற்கக 

ஜன்னணல ஜன்னலில் ஜன்னகலாடு ஜன்னலாய் ஜன்னலால் ஜன்னலிற்கு ஜன்னலிற்கக 

ஜாணடணய ஜாணடயில் ஜாணடகயாடு ஜாணடயாய் ஜாணடயால் ஜாணடயிற்கு ஜாணடயிற்கக 

ஜாதிமல்லிணய ஜாதிமல்லியில் ஜாதிமல்லிகயாடு ஜாதிமல்லியாய் ஜாதிமல்லியால் ஜாதிமல்லியிற்கு ஜாதிமல்லியிற்கக 

ஜாதிணய ஜாதியில் ஜாதிகயாடு ஜாதியாய் ஜாதியால் ஜாதியிற்கு ஜாதியிற்கக 

ஜீணன ஜீனில் ஜீகனாடு ஜீனாய் ஜீனால் ஜீனிற்கு ஜீனுக்கக 

சஜயலக்ஷ்மிணய சஜயலக்ஷ்மியில் சஜயலக்ஷ்மிகயாடு சஜயலக்ஷ்மியாய் சஜயலக்ஷ்மியால் சஜயலக்ஷ்மியிற்கு சஜயலக்ஷ்மியிற்கக 

காதலிணய காதலியில் காதலிகயாடு காதலியாய் காதலியால் காதலியிற்கு காதலியிற்கக 

ஹார்கமான்கணள ஹார்கமான்களில் ஹார்கமான்ககளாடு ஹார்கமான்களாய் ஹார்கமான்களால் ஹார்கமான்களுக்கு ஹார்கமான்களுக்கக 

ணஹட்கராஜணன ணஹட்கராஜனில் ணஹட்கராஜகனாடு ணஹட்கராஜனாய் ணஹட்கராஜனால் ணஹட்கராஜனிற்கு ணஹட்கராஜனுக்கக 

சஹாககனக்கல்ணல சஹாககனக்கல்லில் சஹாககனக்கல்கலாடு சஹாககனக்கல்லாய் சஹாககனக்கல்லால் சஹாககனக்கல்லிற்கு சஹாககனக்கல்லிற்கக 

கஹாசூணர கஹாசூரில் கஹாசூகராடு கஹாசூராய் கஹாசூரால் கஹாசூரிற்கு கஹாசூரிற்கக 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
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இவ்கவழு விதமான ச ாற்களின் அர்த்தங்களிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

கஹாட்டணல கஹாட்டலில் கஹாட்டகலாடு கஹாட்டலாய் கஹாட்டலால் கஹாட்டலிற்கு கஹாட்டலிற்கக 

ஸ்தானத்ணத ஸ்தானத்தில் ஸ்தானத்கதாடு ஸ்தானமாய் ஸ்தானத்தால் ஸ்தானத்திற்கு ஸ்தானத்திற்கக 

ச ாக்கணன மீனாக்ஷி ச ாக்கனில் மீனாக்ஷி ச ாக்ககனாடு மீனாக்ஷி ச ாக்கனாய் மீனாக்ஷி ச ாக்கனால் மீனாக்ஷி ச ாக்கனிற்கு மீனாக்ஷி ச ாக்கனிற்கக மீனாக்ஷி 

மீனாக்ஷிணய ச ாக்கன் மீனாக்ஷியில் ச ாக்கன் மீனாக்ஷிகயாடு ச ாக்கன் மீனாக்ஷியாய் ச ாக்கன் மீனாக்ஷியால் ச ாக்கன் மீனாக்ஷியிற்கு ச ாக்கன் மீனாக்ஷியிற்கக ச ாக்கன் 

அவணன அவள்  அவனில் அவள் அவகனாடு அவள் அவனாய் அவள் அவனால் அவள் அவனிற்கு அவள் அவனிற்கக அவள் 

அவணன அது  அவனில் அது அவகனாடு அது அவனாய் அது அவனால் அது அவனிற்கு அது அவனிற்கக அது 

அவணன இது  அவனில் இது அவகனாடு இது அவனாய் இது அவனால் இது அவனிற்கு இது அவனிற்கக இது 

அவணன அணவ  அவனில் அணவ அவகனாடு அணவ அவனாய் அணவ அவனால் அணவ அவனிற்கு அணவ அவனிற்கக அணவ 

அவணன இணவ  அவனில் இணவ அவகனாடு இணவ அவனாய் இணவ அவனால் இணவ அவனிற்கு இணவ அவனிற்கக இணவ 

அவணள அவன் அவளில் அவன் அவகளாடு அவன் அவளாய் அவன் அவளால் அவன் அவளிற்கு அவன் அவளிற்கக அவன் 

அவணள அது அவளில் அது அவகளாடு அது அவளாய் அது அவளால் அது அவளிற்கு அது அவளிற்கக அது 

அவணள இது அவளில் இது அவகளாடு இது அவளாய் இது அவளால் இது அவளிற்கு இது அவளிற்கக இது 

அவணள அணவ அவளில் அணவ அவகளாடு அணவ அவளாய் அணவ அவளால் அணவ அவளிற்கு அணவ அவளிற்கக அணவ 

அவணள இணவ அவளில் இணவ அவகளாடு இணவ அவளாய் இணவ அவளால் இணவ அவளிற்கு இணவ அவளிற்கக இணவ 

அணத அது அதில் அது அதுகவாடு அது அதுவாய் அது அதுவால் அது அதற்கு அது அதற்கக அது 

அணத இது அதில் இது அதுகவாடு இது அதுவாய் இது அதுவால் இது அதற்கு இது அதற்கக இது 

அணத அவன் அதில் அவன் அதுகவாடு அவன் அதுவாய் அவன் அதுவால் அவன் அதற்கு அவன் அதற்கக அவன் 

அணத இவன் அதில் இவன் அதுகவாடு இவன் அதுவாய் இவன் அதுவால் இவன் அதற்கு இவன் அதற்கக இவன் 

அணத அவர்கள் அதில் அவர்கள் அதுகவாடு அவர்கள் அதுவாய் அவர்கள் அதுவால் அவர்கள் அதற்கு அவர்கள் அதற்கக அவர்கள் 

அணத இவர்கள் அதில் இவர்கள் அதுகவாடு இவர்கள் அதுவாய் இவர்கள் அதுவால் இவர்கள் அதற்கு இவர்கள் அதற்கக இவர்கள் 

அணத அணவ அதில் அணவ அதுகவாடு அணவ அதுவாய் அணவ அதுவால் அணவ அதற்கு அணவ அதற்கக அணவ 

அணத இணவ அதில் இணவ அதுகவாடு இணவ அதுவாய் இணவ அதுவால் இணவ அதற்கு இணவ அதற்கக இணவ 

இணத அது இதில் அது இதுகவாடு அது இதுவாய் அது இதுவால் அது இதற்கு அது இதற்கக அது 

இணத இது இதில் இது இதுகவாடு இது இதுவாய் இது இதுவால் இது இதற்கு இது இதற்கக இது 

இணத அவன் இதில் அவன் இதுகவாடு அவன் இதுவாய் அவன் இதுவால் அவன் இதற்கு அவன் இதற்கக அவன் 

இணத இவன் இதில் இவன் இதுகவாடு இவன் இதுவாய் இவன் இதுவால் இவன் இதற்கு இவன் இதற்கக இவன் 

இணத அவர்கள் இதில் அவர்கள் இதுகவாடு அவர்கள் இதுவாய் அவர்கள் இதுவால் அவர்கள் இதற்கு அவர்கள் இதற்கக அவர்கள் 

இணத இவர்கள் இதில் இவர்கள் இதுகவாடு இவர்கள் இதுவாய் இவர்கள் இதுவால் இவர்கள் இதற்கு இவர்கள் இதற்கக இவர்கள் 

இணத அணவ இதில் அணவ இதுகவாடு அணவ இதுவாய் அணவ இதுவால் இணவ இதற்கு அணவ இதற்கக அணவ 

இணத இணவ இதில் இணவ இதுகவாடு இணவ இதுவாய் இணவ இதுவால் இணவ இதற்கு இணவ இதற்கக இணவ 

அவர்கணள அது அவர்களில் அது அவர்ககளாடு அது அவர்களாய் அது அவர்களால் அது அவர்களுக்கு அது அவர்களுக்கக அது 

அவர்கணள இது அவர்களில் இது அவர்ககளாடு இது அவர்களாய் இது அவர்களால் இது அவர்களுக்கு இது அவர்களுக்கக இது 

அவர்கணள அவன் அவர்களில் அவன் அவர்ககளாடு அவன் அவர்களாய் அவன் அவர்களால் அவன் அவர்களுக்கு அவன் அவர்களுக்கக அவன் 

அவர்கணள இவன் அவர்களில் இவன் அவர்ககளாடு இவன் அவர்களாய் இவன் அவர்களால் இவன் அவர்களுக்கு இவன் அவர்களுக்கக இவன் 

அவர்கணள அவர்கள் அவர்களில்அவர்கள் அவர்ககளாடு அவர்கள் அவர்களாய் அவர்கள் அவர்களால் அவர்கள் அவர்களுக்கு அவர்கள் அவர்களுக்கக அவர்கள் 

அவர்கணள இவர்கள் அவர்களில் இவர்கள் அவர்ககளாடு இவர்கள் அவர்களாய் இவர்கள் அவர்களால் இவர்கள் அவர்களுக்கு இவர்கள் அவர்களுக்கக இவர்கள் 

அவர்கணள அணவ அவர்களில் அணவ அவர்ககளாடு அணவ அவர்களாய் அணவ அவர்களால் இணவ அவர்களுக்கு அணவ அவர்களுக்கக அணவ 

அவர்கணள இணவ அவர்களில் இணவ அவர்ககளாடு இணவ அவர்களாய் இணவ அவர்களால் இணவ அவர்களுக்கு இணவ அவர்களுக்கக இணவ 

இவர்கணள அது இவர்களில் அது இவர்ககளாடு அது இவர்களாய் அது இவர்களால் அது இவர்களுக்கு அது இவர்களுக்கக அது 

இவர்கணள இது இவர்களில் இது இவர்ககளாடு இது இவர்களாய் இது இவர்களால் இது இவர்களுக்கு இது இவர்களுக்கக இது 

சதளிவற்ற அறிவால் ச ாற்களின் அர்த்தங்களுக்கிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்ட இயலாது 
. 
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இவ்கவழு விதமான ச ாற்களின் அர்த்தங்களிணடகயயுள்ள கவறுபாடுகணள சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

இவர்கணள அவன் இவர்களில் அவன் இவர்ககளாடு அவன் இவர்களாய் அவன் அவர்களால் அவன் இவர்களுக்கு அவன் இவர்களுக்கக அவன் 

இவர்கணள இவன் இவர்களில் இவன் இவர்ககளாடு இவன் இவர்களாய் இவன் இவர்களால் இவன் இவர்களுக்கு இவன் இவர்களுக்கக இவன் 

இவர்கணள அவர்கள் இவர்களில்அவர்கள் இவர்ககளாடு அவர்கள் இவர்களாய் அவர்கள் இவர்களால் அவர்கள் இவர்களுக்கு அவர்கள் இவர்களுக்கக அவர்கள் 

இவர்கணள இவர்கள் இவர்களில் இவர்கள் இவர்ககளாடு இவர்கள் இவர்களாய் இவர்கள் இவர்களால் இவர்கள் இவர்களுக்கு இவர்கள் இவர்களுக்கக இவர்கள் 

இவர்கணள அணவ இவர்களில் அணவ இவர்ககளாடு அணவ இவர்களாய் அணவ இவர்களால் இணவ இவர்களுக்கு அணவ இவர்களுக்கக அணவ 

இவர்கணள இணவ இவர்களில் இணவ இவர்ககளாடு இணவ இவர்களாய் இணவ இவர்களால் இணவ இவர்களுக்கு இணவ இவர்களுக்கக இணவ 

ஒன்ணற ஒன்று ஒன்றில் ஒன்று ஒன்கறாடு ஒன்று ஒன்றாய் ஒன்று ஒன்றால் ஒன்று ஒன்றிற்கு ஒன்று ஒன்றிற்கக ஒன்று 

ஒருவணர ஒருவர் ஒருவரில் ஒருவர் ஒருவகராடு ஒருவர் ஒருவராய் ஒருவர் ஒருவரால் ஒருவர் ஒருவரிற்கு ஒருவர் ஒருவரிற்கக ஒருவர் 

வந்தணத வந்ததில் வந்தகதாடு வந்ததாய் வந்ததால் வந்ததிற்கு வந்ததிற்கக 

வராதணத வராததில் வராதகதாடு வராதாய் வராதால் வராதிற்கு வராததிற்கக 

வருவணத வருவதில் வருவகதாடு வருவதாய் வருவதால் வருவதிற்கு வருவதிற்கக 

கடந்த காலத்ணத கடந்த காலத்தில் கடந்த காலத்கதாடு கடந்த காலமாய் கடந்த காலத்தால் கடந்த காலத்திற்கு கடந்த காலத்திற்கக 

தற்காலத்ணத தற்காலத்தில் தற்காலத்கதாடு தற்காலமாய் தற்காலத்தால் தற்காலத்திற்கு தற்காலத்திற்கக 

எதிர்காலத்ணத எதிர்காலத்தில் எதிர்காலத்கதாடு எதிர்காலமாய் எதிர்காலத்தால் எதிர்காலத்திற்கு எதிர்காலத்திற்கக 

கநாக்ணக கநாக்கில் கநாக்ககாடு கநாக்காய் கநாக்கால் கநாக்கிற்கு கநாக்கிற்கக 

கநாக்கியணத கநாக்கியதில் கநாக்கியகதாடு கநாக்கியதாய் கநாக்கியதால் கநாக்கியதிற்கு கநாக்கியதிற்கக 

கநாக்காதணத கநாக்காததில் கநாக்காதகதாடு கநாக்காததாய் கநாக்காததால் கநாக்காததிற்கு கநாக்காததிற்கக 

விடுபட்டணத விடுபட்டதில் விடுபட்டகதாடு விடுபட்டதாய் விடுபட்டதால் விடுபட்டதிற்கு விடுபட்டதிற்கக 

அணத எசதது. . . அதில் எசதது. . . அகதாடு எசதது. . . அதாய் எசதது. . . அதால் எசதது. . . அதற்கு எசதது. . . அதற்கக எசதது. . . 

என்ணன என்னில் என்கனாடு  ** நானாய்  என்னால் எனக்கு எனக்கக 

உன்ணன உன்னில் உன்கனாடு  ** நீயாய்  உன்னால் உனக்கு உனக்கக 

       

எதற்கும் ஏழு அர்த்தங்கள்தான்!  
எதற்கும் ஏழு அர்த்தங்கள்தான். கவறு எந்த அர்த்தத்திலும் எணதயும் பார்க்ககவா,  

குறிப்பிட்டுக் காட்டகவா, கப கவா, எழுதகவா, சிந்திக்ககவா மனிதர்களால் முடியாது! 

 

முடியுசமனில், ஒன்ணற கவறு எந்சதந்த அர்த்தங்களில் காட்டமுடியும், கப  முடியும்,  

எழுத முடியும் என்பணதப் பட்டியலிட்டுக் காட்டுங்கள்.  
  

 

[அர்த்தராத்திரி=அர்த்தஜாமம்=நடுராத்திரி; அர்த்தம்=நடு]   

நீ கற்கும் ஒவ்சவாரு பாடத்தின் சபாருளும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

எணதப்பற்றியும் உன்னால் எணதசயணத அறிந்து ச ால்லமுடியும்? 

அர்த்தங்கணளக் குறிக்ககவ ச ாற்களும், குறியீடுகளும்! எணதப்பற்றியும் உன்னால் 

எணதசயணத அறிந்து ச ால்லமுடியுசமன்பணதச் ச ால்லமுடியும். எணதப்பற்றியும் ஏழு 

அர்த்தங்களில் உள்ளணவகணளத்தான் உன்னால் அறிந்து ச ால்லமுடியும்!  

m 
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எணதப்பற்றியும் விரிவான அறிவு சபற. . . 
 

அர்த்தமற்றதல்ல அறிவு. அர்த்தமற்றது அறிவாகாது. எணதயும் அர்த்த்தகதாடு பார்த்துத்தான் நாம் அறிணவப் சபறுகிகறாம். 

அர்த்தமில்லாமல் நாம் எணதயும் பார்ப்பதில்ணல. ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாககவ எணதப் பற்றியும் நம்மால் விரிவான அறிணவப் 

சபறமுடியும்.  To know, you need the means to know.  To learn, you need the means to learn. To be an intellect, you need the means to 

be an intellect. To think, you need the means to think. To investigate, you need the means to investigate.To communicate, you need the 

means to communicate. To progress, you need the means to progress. The means to connect one’s mind to everything are the meanings. 
 

 

  

 

 

 

            
 
 

 

அவணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபற. . . 

1. அவணளப் பார்.   

2. அவளில் இருப்பணவகணளப் பார்.   

3. அவகளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. அவளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. அவளால் ஆனணவகணளப் பார்.  

6. அவளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. அவளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.  

பார்த்தால், நீயும் அவணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்!  நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

அவணனப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. அவணனப் பார்.   

2. அவனில் இருப்பணவகணளப் பார்.   

3. அவகனாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. அவனாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. அவனால் ஆனணவகணளப் பார்.  

6. அவனுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. அவனுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.  

பார்த்தால், நீயும் அவணனப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்!  நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 

சமய்ப்சபாருள் காண்ப தறிவு!  

மனிதர்களின் ககள்விகள் யாவும்  க மனிதர்களிடம் இருந்து தகவல்கணளப் சபறத்தான் உதவுகம தவிர, எணதயும் பார்த்து ஆராய்ந்து 

அறிவுசபற உதவாது. உதாரைமாக, ஒரு சதன்ணனமரத்திடம் நீ எத்தணன விதமான ககள்விகள் ககட்டாலும், சதன்ணனமரம் உனக்கு 

பதில் ச ால்லாது. சதன்ணனமரத்ணத ஆராய்ந்து அறிவு சபற கவண்டுசமனில், சதன்ணனமரத்ணதயும்,  சதன்ணனமரத்தில் 

இருப்பணவகணளயும், சதன்ணனமரத்கதாடு இருப்பணவகணளயும், சதன்ணனமரமாய் ஆனணவகணளயும், சதன்ணன மரத்தால் 

ஆனணவகணளயும், சதன்ணனமரத்திற்கு ஒத்தணவகணளயும், சதன்ணனமரத்திற்கக உரித்தானணவகணளயும் நீ பார்த்தாக கவண்டும். 

எதற்கும் ஏழு அர்த்தங்கள்தான்!  

எணதப் பற்றியும் மனிதர்கள் சபற்ற அறிவும், சபறும் அறிவும், சபறப்கபாகும் 

அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
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தக்காளிப்பழத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. தக்காளிப்பழத்ணதப் பார்.   

2. தக்காளிப்பழத்தில் இருப்பணவகணளப் பார்.   

3. தக்காளிப்பழத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. தக்காளிப்பழமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. தக்காளிப்பழத்தால் ஆனணவகணளப் பார்.  

6. தக்காளிப்பழத்திற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. தக்காளிப்பழத்திற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.  

பார்த்தால், நீயும் தக்காளிப்பழத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்!  நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 

 

வாணழப்பழத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. வாணழப்பழத்ணதப் பார். 

2. வாணழப்பழத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. வாணழப்பழத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. வாணழப்பழமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. வாணழப்பழத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. வாணழப்பழத்திற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. வாணழப்பழத்திற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் வாணழப்பழத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 

 

மாம்பழத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. மாம்பழத்ணதப் பார். 

2. மாம்பழத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. மாம்பழத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. மாம்பழமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. மாம்பழத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. மாம்பழத்திற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. மாம்பழத்திற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் மாம்பழத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  

 

பலாப்பழத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. பலாப்பழத்ணதப் பார். 

2. பலாப்பழத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. பலாப்பழத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. பலாப்பழமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. பலாப்பழத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. பலாப்பழத்திற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. பலாப்பழத்திற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் பலாப்பழத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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உன் வீட்ணடப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் வீட்ணடப் பார். 

2. உன் வீட்டில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் வீட்கடாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் வீடாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் வீட்டால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் வீட்டிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் வீட்டிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் வீட்ணடப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

உன் நாட்ணடப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் நாட்ணடப் பார். 

2. உன் நாட்டில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் நாட்கடாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் நாடாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் நாட்டால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் நாட்டிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் நாட்டிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் நாட்ணடப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

சவங்காயத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. சவங்காயத்ணதப் பார். 

2. சவங்காயத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. சவங்காயத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. சவங்காயமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. சவங்காயத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. சவங்காயத்திற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. சவங்காயத்திற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் சவங்காயத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

உன் ஊணரப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் ஊணரப் பார். 

2. உன் ஊரில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் ஊகராடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் ஊராய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் ஊரால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் ஊரிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் ஊரிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் ஊணரப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
 



அர்த்தவியல் 

 
 

43 

Genius Mother Institute 

கத்தரிக்காணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கத்தரிக்காணயப் பார். 

2. கத்தரிக்காயில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கத்தரிக்காகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. கத்தரிக்காயாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கத்தரிக்காயால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கத்தரிக்காயிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கத்தரிக்காயிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கத்தரிக்காணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

சூரியணனப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. சூரியணனப் பார். 

2. சூரியனில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. சூரியகனாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. சூரியனாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. சூரியனால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. சூரியனிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. சூரியனிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் சூரியணனப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

நிலாணவப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. நிலாணவப் பார். 

2. நிலாவில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. நிலாகவாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. நிலாவாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. நிலாவால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. நிலாவிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. நிலாவிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் நிலாணவப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்!  நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

முட்ணடணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. முட்ணடணயப் பார். 

2. முட்ணடயில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. முட்ணடகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. முட்ணடயாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. முட்ணடயால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. முட்ணடயிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. முட்ணடயிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் முட்ணடணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  

 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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சகாசுணவப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. சகாசுணவப் பார். 

2. சகாசுவில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. சகாசுகவாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. சகாசுவாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. சகாசுவால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. சகாசுவிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. சகாசுவிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் சகாசுணவப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

எருணமணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. எருணமணயப் பார். 

2. எருணமயில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. எருணமகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. எருணமயாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. எருணமயால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. எருணமயிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. எருணமயிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் எருணமணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

கழுணதணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கழுணதணயப் பார். 

2. கழுணதயில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கழுணதகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. கழுணதயாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கழுணதயால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கழுணதயிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கழுணதயிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கழுணதணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

குரங்ணகப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. குரங்ணகப் பார். 

2. குரங்கில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. குரங்ககாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. குரங்காய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. குரங்கால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. குரங்கிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. குரங்கிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் குரங்ணகப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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மனித உடணலப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. மனித உடணலப் பார். 

2. மனித உடலில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. மனித உடகலாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. மனித உடலாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. மனித உடலால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. மனித உடலிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. மனித உடலிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் மனித உடணலப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

உலகத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உலகத்ணதப் பார். 

2. உலகத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உலகத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உலகமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உலகத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உலகத்திற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உலகத்திற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உலகத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

தாமணரப்பூணவப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. தாமணரப்பூணவப் பார். 

2. தாமணரப்பூவில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. தாமணரப்பூகவாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. தாமணரப்பூவாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. தாமணரப்பூவால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. தாமணரப்பூவிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. தாமணரப்பூவிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் தாமணரப்பூணவப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

பாக்டீரியாணவப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. பாக்டீரியாணவப் பார். 

2. பாக்டீரியாவில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. பாக்டீரியாகவாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. பாக்டீரியாவாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. பாக்டீரியாவால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. பாக்டீரியாவிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. பாக்டீரியாவிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் பாக்டீரியாணவப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 
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சிங்கத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. சிங்கத்ணதப் பார். 

2. சிங்கத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. சிங்கத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. சிங்கமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. சிங்கத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. சிங்கத்திற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. சிங்கத்திற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் சிங்கத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

புலிணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. புலிணயப் பார். 

2. புலியில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. புலிகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. புலியாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. புலியால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. புலிக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. புலிக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் புலிணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

கரடிணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கரடிணயப் பார். 

2. கரடியில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கரடிகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. கரடியாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கரடியால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கரடிக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கரடிக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கரடிணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

பூணனணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. பூணனணயப் பார். 

2. பூணனயில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. பூணனகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. பூணனயாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. பூணனயால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. பூணனக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. பூணனக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் பூணனணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 
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யாணனணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. யாணனணயப் பார். 

2. யாணனயில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. யாணனகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. யாணனயாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. யாணனயால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. யாணனக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. யாணனக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் யாணனணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

பாணனணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. பாணனணயப் பார். 

2. பாணனயில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. பாணனகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. பாணனயாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. பாணனயால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. பாணனக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. பாணனக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உலகத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

குதிணரணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. குதிணரணயப் பார். 

2. குதிணரயில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. குதிணரகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. குதிணரயாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. குதிணரயால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. குதிணரக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. குதிணரக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் குதிணரணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

சநல்ணலப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. சநல்ணலப் பார். 

2. சநல்லில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. சநல்கலாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. சநல்லாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. சநல்லால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. சநல்லிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. சநல்லிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் சநல்ணலப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 
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அரிசிப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. அரிசிணயப் பார். 

2. அரிசியில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. அரிசிகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. அரிசியாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. அரிசியால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. அரிசிக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. அரிசிக்கு உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் அரிசிணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

கதங்காணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கதங்காணயப் பார். 

2. கதங்காயில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கதங்காகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. கதங்காயாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கதங்காயால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கதங்காயிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கதங்காயிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கதங்காணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

மாங்காணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. மாங்காணயப் பார். 

2. மாங்காயில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. மாங்காகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. மாங்காயாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. மாங்காயால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. மாங்காயிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. மாங்காயிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் மாங்காணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

கடணலணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கடணலணயப் பார். 

2. கடணலயில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கடணலகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. கடணலயாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கடணலயால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கடணலக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கடணலக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கடணலணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 
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கடணலப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கடணலப் பார். 

2. கடலில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கடகலாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. கடலாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கடலால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கடலிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கடலிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கடணலப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

நிலத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. நிலத்ணதப் பார். 

2. நிலத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. நிலத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. நிலமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. நிலத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. நிலத்திற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. நிலத்திற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் நிலத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

மல்லிணகப்பூணவப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. மல்லிணகப்பூணவப் பார். 

2. மல்லிணகப்பூவில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. மல்லிணகப்பூகவாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. மல்லிணகப்பூவாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. மல்லிணகப்பூவால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. மல்லிணகப்பூவிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. மல்லிணகப்பூவிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் மல்லிணகப்பூணவப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

ககரளாணவப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. ககரளாணவப் பார். 

2. ககரளாவில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. ககரளாகவாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. ககரளாவாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. ககரளாவால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. ககரளாவிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. ககரளாவிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் ககரளாணவப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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மின்னணலப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. மின்னணலப் பார். 

2. மின்னலில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. மின்னகலாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. மின்னலாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. மின்னலால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. மின்னலிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. மின்னலிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் மின்னணலப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

வானத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. வானத்ணதப் பார். 

2. வானத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. வானத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. வானமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. வானத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. வானத்திற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. வானத்திற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் வானத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

முல்ணலப்பூணவப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. முல்ணலப்பூணவப் பார். 

2. முல்ணலப்பூவில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. முல்ணலப்பூகவாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. முல்ணலப்பூவாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. முல்ணலப்பூவால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. முல்ணலப்பூவிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. முல்ணலப்பூவிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் முல்ணலப்பூணவப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

நக்ஷத்திரங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. நக்ஷத்திரங்கணளப் பார். 

2. நக்ஷத்திரங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. நக்ஷத்திரங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. நக்ஷத்திரங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. நக்ஷத்திரங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. நக்ஷத்திரங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. நக்ஷத்திரங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் நக்ஷத்திரங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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உன் பல்ணலப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் பல்ணலப் பார். 

2. உன் பல்லில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் பல்கலாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் பல்லாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் பல்லால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் பல்லிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் பல்லிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் பல்ணலப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

உன் முகத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் முகத்ணதப் பார். 

2. உன் முகத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் முகத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் முகமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் முகத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் முகத்திற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் முகத்திற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் முகத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

கராஜாப்பூணவப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கராஜாப்பூணவப் பார். 

2. கராஜாப்பூவில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கராஜாப்பூகவாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. கராஜாப்பூவாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கராஜாப்பூவால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கராஜாப்பூவிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கராஜாப்பூவிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கராஜாப்பூணவப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

உன் கண்ணைப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் கண்ணைப் பார். 

2. உன் கண்ணில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் கண்கைாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் கண்ைாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் கண்ைால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் கண்ணிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் கண்ணிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் கண்ணைப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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உன் உடணலப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் உடணலப் பார். 

2. உன் உடலில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் உடகலாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் உடலாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் உடலால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் உடலிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் உடலிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் உடணலப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

உன் ஹிருதயத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் ஹிருதயத்ணதப் பார். 

2. உன் ஹிருதயத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் ஹிருதயத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் ஹிருதயமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் ஹிருதயத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் ஹிருதயத்திற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் ஹிருதயத்திற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் ஹிருதயத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

உன் உதட்ணடப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் உதட்ணடப் பார். 

2. உன் உதட்டில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் உதட்கடாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் உதடாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் உதட்டால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் உதட்டிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் உதட்டிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் உதட்ணடப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

உன் மூக்ணகப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் மூக்ணகப் பார். 

2. உன் மூக்கில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் மூக்ககாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் மூக்காய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் மூக்கால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் மூக்கிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் மூக்கிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் மூக்ணகப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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உன் நாக்ணகப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் நாக்ணகப் பார். 

2. உன் நாக்கில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் நாக்ககாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் நாக்காய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் நாக்கால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் நாக்கிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் நாக்கிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் நாக்ணகப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

உன் வாணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் வாணயப் பார். 

2. உன் வாயில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் வாகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் வாயாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் வாயால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் வாயிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் வாயிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் வாணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

உன் காணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் காணதப் பார். 

2. உன் காதில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் காகதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் காதாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் காதால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் காதிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் காதிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் காணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

உன் கதாணலப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் கதாணலப் பார். 

2. உன் கதாலில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் கதாகலாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் கதாலாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் கதாலால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் கதாலிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் கதாலிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் கதாணலப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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உன் தணலணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் தணலணயப் பார். 

2. உன் தணலயில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் தணலகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் தணலயாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் தணலயால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் தணலக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் தணலக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் தணலணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

உன் மூணளணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் மூணளணயப் பார். 

2. உன் மூணளயில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் மூணளகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் மூணளயாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் மூணளயால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் மூணளக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் மூணளக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் மூணளணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

உன் மனணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் மனணதப் பார். 

2. உன் மனதில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் மனகதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் மனதாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் மனதால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் மனதிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் மனதிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் மனணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

உன் ணககணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் ணககணளப் பார். 

2. உன் ணககளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் ணகககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் ணககளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் ணககளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் ணககளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் ணககளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் ணககணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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உன் கால்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் கால்கணளப் பார். 

2. உன் கால்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் கால்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் கால்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் கால்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் கால்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் கால்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் கால்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

உன் விரல்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் விரல்கணளப் பார். 

2. உன் விரல்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் விரல்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் விரல்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் விரல்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் விரல்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் விரல்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் விரல்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

உன் நகங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் நகங்கணளப் பார். 

2. உன் நகங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் நகங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் நகங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் நகங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் நகங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் நகங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் நகங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

உன் அங்கங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் அங்கங்கணளப் பார். 

2. உன் அங்கங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் அங்கங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் அங்கங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் அங்கங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் அங்கங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் அங்கங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் அங்கங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 
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உன் தண கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் தண கணளப் பார். 

2. உன் தண களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் தண ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் தண களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் தண களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் தண களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் தண களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் தண கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

உன் எலும்புகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் எலும்புகணளப் பார். 

2. உன் எலும்புகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் எலும்புககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் எலும்புகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் எலும்புகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் எலும்புகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் எலும்புகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் எலும்புகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

உன் இரத்தத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் இரத்தத்ணதப் பார். 

2. உன் இரத்தத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் இரத்தத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் இரத்தமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் இரத்தத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் இரத்தத்திற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் இரத்தத்திற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் இரத்தத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

உன் இரத்த அணுக்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் இரத்த அணுக்கணளப் பார். 

2. உன் இரத்த அணுக்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் இரத்த அணுக்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் இரத்த அணுக்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் இரத்த அணுக்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் இரத்த அணுக்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் இரத்த அணுக்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் இரத்த அணுக்கணளப்பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 
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உன் கனவுகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் கனவுகணளப் பார். 

2. உன் கனவுகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் கனவுககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் கனவுகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் கனவுகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் கனவுகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் கனவுகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் கனவுகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

உன் நிணனவுகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் நிணனவுகணளப் பார். 

2. உன் நிணனவுகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் நிணனவுககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் நிணனவுகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் நிணனவுகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் நிணனவுகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் நிணனவுகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் நிணனவுகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

உன் எண்ைங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் எண்ைங்கணளப் பார். 

2. உன் எண்ைங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் எண்ைங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் எண்ைங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் எண்ைங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் எண்ைங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் எண்ைங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் எண்ைங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

உன் உைர்வுகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் உைர்வுகணளப் பார். 

2. உன் உைர்வுகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் உைர்வுககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் உைர்வுகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் உைர்வுகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் உைர்வுகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் உைர்வுகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் உைர்வுகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 
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உன் வாழ்க்ணகணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் வாழ்க்ணகணயப் பார். 

2. உன் வாழ்க்ணகயில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் வாழ்க்ணககயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் வாழ்க்ணகயாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் வாழ்க்ணகயால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் வாழ்க்ணகக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் வாழ்க்ணகக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் வாழ்க்ணகணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

உன் காதணலப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் காதணலப் பார். 

2. உன் காதலில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் காதகலாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் காதலாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் காதலால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் காதலுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் காதலுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் காதணலப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

உன் இனத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் இனத்ணதப் பார். 

2. உன் இனத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் இனத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் இனமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் இனத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் இனத்திற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் இனத்திற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் இனத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

உன் உறவுகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் உறவுகணளப் பார். 

2. உன் உறவுகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் உறவுககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் உறவுகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் உறவுகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் உறவுகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் உறவுகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் உறவுகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 
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உன் ஆற்றணலப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் ஆற்றணலப் பார். 

2. உன் ஆற்றலில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் ஆற்றகலாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் ஆற்றலாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் ஆற்றலால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் ஆற்றலுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் ஆற்றலுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் ஆற்றணலப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

உன் திறணமணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் திறணமணயப் பார். 

2. உன் திறணமயில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் திறணமகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் திறணமயாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் திறணமயால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் திறணமக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் திறணமக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உலகத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

உன் புத்திணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் புத்திணயப் பார். 

2. உன் புத்தியில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் புத்திகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் புத்தியாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் புத்தியால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் புத்திக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் புத்திக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் புத்திணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

உன் ஆண ணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் ஆண ணயப் பார். 

2. உன் ஆண யில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் ஆண கயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் ஆண யாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் ஆண யால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் ஆண க்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் ஆண க்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் ஆண ணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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உன் கற்பணனகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் கற்பணனகணளப் பார். 

2. உன் கற்பணனகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் கற்பணனககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் கற்பணனகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் கற்பணனகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் கற்பணனகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் கற்பணனக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் கற்பணனகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

உன் எதிர்காலத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் எதிர்காலத்ணதப் பார். 

2. உன் எதிர்காலத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் எதிர்காலத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் எதிர்காலமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் எதிர்காலத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் எதிர்காலத்திற்கு ஒத்தணவகணளப் பார்.  

7. உன் எதிர்காலத்திற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் எதிர்காலத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

உன் மரணபப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் மரணபப் பார். 

2. உன் மரபில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் மரகபாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் மரபாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் மரபால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் மரபிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் மரபிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் மரணபப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

உன் மரபணுக்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் மரபணுக்கணளப் பார். 

2. உன் மரபணுக்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் மரபணுக்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் மரபணுக்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் மரபணுக்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் மரபணுக்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் மரபணுக்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் மரபணுக்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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உன் உயிணரப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் உயிணரப் பார். 

2. உன் உயிரில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் உயிகராடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் உயிராய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் உயிரால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் உயிருக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் உயிருக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் உயிணரப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

உன் ஆத்மாணவப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் ஆத்மாணவப் பார். 

2. உன் ஆத்மாவில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் ஆத்மாகவாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் ஆத்மாவாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் ஆத்மாவால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் ஆத்மாவிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் ஆத்மாவிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் ஆத்மாணவப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

உன் சிந்தணனகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் சிந்தணனகணளப் பார். 

2. உன் சிந்தணனகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் சிந்தணனககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் சிந்தணனகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் சிந்தணனகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் சிந்தணனகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் சிந்தணனகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் சிந்தணனகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

உன் திட்டங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் திட்டங்கணளப் பார். 

2. உன் திட்டங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் திட்டங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் திட்டங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் திட்டங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் திட்டங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் திட்டங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் திட்டங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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உன் ச ாற்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் ச ாற்கணளப் பார். 

2. உன் ச ாற்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் ச ாற்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் ச ாற்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் ச ாற்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் ச ாற்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் ச ாற்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் ச ாற்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

உன் ச யல்கணளப்பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் ச யல்கணளப் பார். 

2. உன் ச யல்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் ச யல்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் ச யல்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் ச யல்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் ச யல்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் ச யல்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் ச யல்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

உன் வரலாற்ணறப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் வரலாற்ணறப் பார். 

2. உன் வரலாற்றில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் வரலாற்கறாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் வரலாறாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் வரலாற்றால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் வரலாற்றிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் வரலாற்றிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் வரலாற்ணறப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

 சதன்ணனமரங்கணளப்பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. சதன்ணனமரங்கணளப் பார். 

2. சதன்ணனமரங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. சதன்ணனமரங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. சதன்ணனமரங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. சதன்ணனமரங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. சதன்ணனமரங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. சதன்ணனமரங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் சதன்ணனமரங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 
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பணனமரங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. பணனமரங்கணளப் பார். 

2. பணனமரங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. பணனமரங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. பணனமரங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. பணனமரங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. பணனமரங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. பணனமரங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் பணனமரங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

மாமரங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. மாமரங்கணளப் பார். 

2. மாமரங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. மாமரங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. மாமரங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. மாமரங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. மாமரங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. மாமரங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் மாமரங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

கதக்குமரங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கதக்குமரங்கணளப் பார். 

2. கதக்குமரங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கதக்குமரங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. கதக்குமரங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கதக்குமரங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கதக்குமரங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கதக்குமரங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கதக்குமரங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

 வாணழமரங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. வாணழமரங்கணளப் பார். 

2. வாணழமரங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. வாணழமரங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. வாணழமரங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. வாணழமரங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. வாணழமரங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. வாணழமரங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் வாணழமரங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 
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மதுணரணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. மதுணரணயப் பார். 

2. மதுணரயில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. மதுணரகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. மதுணரயாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. மதுணரயால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. மதுணரக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. மதுணரக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் மதுணரணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

திருசநல்கவலிணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. திருசநல்கவலிணயப் பார். 

2. திருசநல்கவலியில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. திருசநல்கவலிகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. திருசநல்கவலியாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. திருசநல்கவலியால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. திருசநல்கவலிக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. திருசநல்கவலிக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் திருசநல்கவலிணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

திருவனந்தபுரத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. திருவனந்தபுரத்ணதப் பார். 

2. திருவனந்தபுரத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. திருவனந்தபுரத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. திருவனந்தபுரமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. திருவனந்தபுரத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. திருவனந்தபுரத்திற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. திருவனந்தபுரத்திற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் திருவனந்தபுரத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

நாகர்ககாவிணலப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. நாகர்ககாவிணலப் பார். 

2. நாகர்ககாவிலில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. நாகர்ககாவிகலாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. நாகர்ககாவிலாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. நாகர்ககாவிலால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. நாகர்ககாவிலுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. நாகர்ககாவிலுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் நாகர்ககாவிணலப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 
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கன்னியாகுமரிணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கன்னியாகுமரிணயப் பார். 

2. கன்னியாகுமரியில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கன்னியாகுமரிகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. கன்னியாகுமரியாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கன்னியாகுமரியால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கன்னியாகுமரிக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கன்னியாகுமரிக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கன்னியாகுமரிணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

ஸ்ரீவில்லிப்புத்துணரப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. ஸ்ரீவில்லிப்புத்துணரப் பார். 

2. ஸ்ரீவில்லிப்புத்துரில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. ஸ்ரீவில்லிப்புத்துகராடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. ஸ்ரீவில்லிப்புத்துராய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. ஸ்ரீவில்லிப்புத்துரால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. ஸ்ரீவில்லிப்புத்துருக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. ஸ்ரீவில்லிப்புத்துருக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் ஸ்ரீவில்லிப்புத்துணரப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

 ங்கரன்ககாவிணலப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1.  ங்கரன்ககாவிணலப் பார். 

2.  ங்கரன்ககாவிலில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3.  ங்கரன்ககாவிகலாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4.  ங்கரன்ககாவிலாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5.  ங்கரன்ககாவிலால் ஆனணவகணளப் பார். 

6.  ங்கரன்ககாவிலுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7.  ங்கரன்ககாவிலுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும்  ங்கரன்ககாவிணலப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

சதன்காசிணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. சதன்காசிணயப் பார். 

2. சதன்காசியில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. சதன்காசிகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. சதன்காசியாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. சதன்காசியால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. சதன்காசிக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. சதன்காசிக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் சதன்காசிணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 
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வல்லத்திராக்ககாட்ணடணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. வல்லத்திராக்ககாட்ணடணயப் பார். 

2. வல்லத்திராக்ககாட்ணடயில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. வல்லத்திராக்ககாட்ணடகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. வல்லத்திராக்ககாட்ணடயாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. வல்லத்திராக்ககாட்ணடயால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. வல்லத்திராக்ககாட்ணடக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. வல்லத்திராக்ககாட்ணடக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் வல்லத்திராக்ககாட்ணடணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

வள்ளியூணரப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. வள்ளியூணரப் பார். 

2. வள்ளியூரில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. வள்ளியூகராடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. வள்ளியூராய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. வள்ளியூரால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. வள்ளியூருக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. வள்ளியூருக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் வள்ளியூணரப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

களியக்காவிணளணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. களியக்காவிணளணயப் பார். 

2. களியக்காவிணளயில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. களியக்காவிணளகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. களியக்காவிணளயாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. களியக்காவிணளயால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. களியக்காவிணளக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. களியக்காவிணளக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் களியக்காவிணளணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

அறந்தாங்கிணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. அறந்தாங்கிணயப் பார். 

2. அறந்தாங்கியில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. அறந்தாங்கிகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. அறந்தாங்கியாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. அறந்தாங்கியால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. அறந்தாங்கியிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. அறந்தாங்கியிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் அறந்தாங்கிணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 
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ரஷ்யாணவப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. ரஷ்யாணவப் பார். 

2. ரஷ்யாவில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. ரஷ்யாகவாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. ரஷ்யாவாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. ரஷ்யாவால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. ரஷ்யாவிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. ரஷ்யாவிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் ரஷ்யாணவப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

சீனாணவப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. சீனாணவப் பார். 

2. சீனாவில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. சீனாகவாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. சீனாவாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. சீனாவால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. சீனாவிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. சீனாவிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் சீனாணவப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

ஸ்ரீலங்காணவப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. ஸ்ரீலங்காணவப் பார். 

2. ஸ்ரீலங்காவில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. ஸ்ரீலங்காகவாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. ஸ்ரீலங்காவாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. ஸ்ரீலங்காவால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. ஸ்ரீலங்காவிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. ஸ்ரீலங்காவிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் ஸ்ரீலங்காணவப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

தாய்லாந்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. தாய்லாந்ணதப் பார். 

2. தாய்லாந்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. தாய்லாந்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. தாய்லாந்தாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. தாய்லாந்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. தாய்லாந்திற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. தாய்லாந்திற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் தாய்லாந்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 
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இமயமணலணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. இமயமணலணயப் பார். 

2. இமயமணலயில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. இமயமணலகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. இமயமணலயாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. இமயமணலயால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. இமயமணலக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. இமயமணலக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் இமயமணலணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

சகால்லிமணலணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. சகால்லிமணலணயப் பார். 

2. சகால்லிமணலயில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. சகால்லிமணலகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. சகால்லிமணலயாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. சகால்லிமணலயால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. சகால்லிமணலக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. சகால்லிமணலக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் சகால்லிமணலணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

விந்தியமணலணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. விந்தியமணலணயப் பார். 

2. விந்தியமணலயில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. விந்தியமணலகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. விந்தியமணலயாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. விந்தியமணலயால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. விந்தியமணலக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. விந்தியமணலக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் விந்தியமணலணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

சஜயந்தியாமணலணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. சஜயந்தியாமணலணயப் பார். 

2. சஜயந்தியாமணலயில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. சஜயந்தியாமணலகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. சஜயந்தியாமணலயாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. சஜயந்தியாமணலயால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. சஜயந்தியாமணலக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. சஜயந்தியாமணலக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் சஜயந்தியாமணலணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 

 
 

69 

Genius Mother Institute 

காவிரிநதிணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. காவிரிநதிணயப் பார். 

2. காவிரிநதியில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. காவிரிநதிகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. காவிரிநதியாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. காவிரிநதியால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. காவிரிநதிக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. காவிரிநதிக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் காவிரிநதிணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

ணவணகநதிணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. ணவணகநதிணயப் பார். 

2. ணவணகநதியில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. ணவணகநதிகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. ணவணகநதியாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. ணவணகநதியால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. ணவணகநதிக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. ணவணகநதிக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் ணவணகநதிணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

ககாணதயாணறப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. ககாணதயாணறப் பார். 

2. ககாணதயாற்றில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. ககாணதயாகறாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. ககாணதயாறாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. ககாணதயாறால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. ககாணதயாறுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. ககாணதயாறுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் ககாணதயாணறப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

நர்மதாநதிணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. நர்மதாநதிணயப் பார். 

2. நர்மதாநதியில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. நர்மதாநதிகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. நர்மதாநதியாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. நர்மதாநதியால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. நர்மதாநதிக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. நர்மதாநதிக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் நர்மதாநதிணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 

 
 

70 

Genius Mother Institute 

தாஜ்மஹாணலப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. தாஜ்மஹாணலப் பார். 

2. தாஜ்மஹாலில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. தாஜ்மஹாகலாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. தாஜ்மஹாலாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. தாஜ்மஹாலால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. தாஜ்மஹாலிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. தாஜ்மஹாலிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் தாஜ்மஹாணலப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

மீனாக்ஷியம்மன் ககாவிணலப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. மீனாக்ஷியம்மன் ககாவிணலப் பார். 

2. மீனாக்ஷியம்மன் ககாவிலில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. மீனாக்ஷியம்மன் ககாவிகலாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. மீனாக்ஷியம்மன் ககாவிலாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. மீனாக்ஷியம்மன் ககாவிலால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. மீனாக்ஷியம்மன் ககாவிலுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. மீனாக்ஷியம்மன் ககாவிலுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் மீனாக்ஷியம்மன் ககாவிணலப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

பிரகதீஸ்வரர் ககாவிணலப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. பிரகதீஸ்வரர் ககாவிணலப் பார். 

2. தாபிரகதீஸ்வரர் ககாவிலில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. பிரகதீஸ்வரர் ககாவிகலாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. பிரகதீஸ்வரர் ககாவிலாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. பிரகதீஸ்வரர் ககாவிலால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. பிரகதீஸ்வரர் ககாவிலுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. பிரகதீஸ்வரர் ககாவிலுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் பிரகதீஸ்வரர் ககாவிணலப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

கவளாங்கண்ணி மாதாககாவிணலப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கவளாங்கண்ணி மாதாககாவிணலப் பார். 

2. கவளாங்கண்ணி மாதாககாவிலில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கவளாங்கண்ணி மாதாககாவிகலாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. கவளாங்கண்ணி மாதாககாவிலாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கவளாங்கண்ணி மாதாககாவிலால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கவளாங்கண்ணி மாதாககாவிலுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கவளாங்கண்ணி மாதாககாவிலுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கவளாங்கண்ணி மாதாககாவிணலப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 
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மணலயாள சமாழிணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. மணலயாள சமாழிணயப் பார். 

2. மணலயாள சமாழியில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. மணலயாள சமாழிகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. மணலயாள சமாழியாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. மணலயாள சமாழியால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. மணலயாள சமாழிக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. மணலயாள சமாழிக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் மணலயாள சமாழிணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

சிங்கள சமாழிணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. சிங்கள சமாழிணயப் பார். 

2. சிங்கள சமாழியில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. சிங்கள சமாழிகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. சிங்கள சமாழியாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. சிங்கள சமாழியால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. சிங்கள சமாழிக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. சிங்கள சமாழிக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் சிங்கள சமாழிணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

பாலி சமாழிணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. பாலி சமாழிணயப் பார். 

2. பாலி சமாழியில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. பாலி சமாழிகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. பாலி சமாழியாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. பாலி சமாழியால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. பாலி சமாழிக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. பாலி சமாழிக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் பாலி சமாழிணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

சகாங்கனி சமாழிணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. சகாங்கனி சமாழிணயப் பார். 

2. சகாங்கனி சமாழியில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. சகாங்கனி சமாழிகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. சகாங்கனி சமாழியாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. சகாங்கனி சமாழியால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. சகாங்கனி சமாழிக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. சகாங்கனி சமாழிக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் சகாங்கனி சமாழிணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 
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துளுவ சமாழிணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. துளுவ சமாழிணயப் பார். 

2. துளுவ சமாழியில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. துளுவ சமாழிகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. துளுவ சமாழியாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. துளுவ சமாழியால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. துளுவ சமாழிக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. துளுவ சமாழிக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் துளுவ சமாழிணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

கதாடா சமாழிணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கதாடா சமாழிணயப் பார். 

2. கதாடா சமாழியில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கதாடா சமாழிகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. கதாடா சமாழியாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கதாடா சமாழியால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கதாடா சமாழிக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கதாடா சமாழிக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கதாடா சமாழிணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

குடகு சமாழிணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. குடகு சமாழிணயப் பார். 

2. குடகு சமாழியில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. குடகு சமாழிகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. குடகு சமாழியாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. குடகு சமாழியால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. குடகு சமாழிக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. குடகு சமாழிக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் குடகு சமாழிணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

ககாத்தா சமாழிணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. ககாத்தா சமாழிணயப் பார். 

2. ககாத்தா சமாழியில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. ககாத்தா சமாழிகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. ககாத்தா சமாழியாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. ககாத்தா சமாழியால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. ககாத்தா சமாழிக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. ககாத்தா சமாழிக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் ககாத்தா சமாழிணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 
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கரும்ணபப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கரும்ணபப் பார். 

2. கரும்பில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கரும்கபாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. கரும்பாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கரும்பால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கரும்பிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கரும்பிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கரும்ணபப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

பாணலப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. பாணலப் பார். 

2. பாலில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. பாகலாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. பாலாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. பாலால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. பாலுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. பாலுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் பாணலப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

தயிணரப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. தயிணரப் பார். 

2. தயிரில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. தயிகராடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. தயிராய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. தயிரால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. தயிருக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. தயிருக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் தயிணரப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

சவண்ணைணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. சவண்ணைணயப் பார். 

2. சவண்ணையில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. சவண்ணைகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. சவண்ணையாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. சவண்ணையால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. சவண்ணைக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. சவண்ணைக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் சவண்ணைணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 
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சநய்ணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. சநய்ணயப் பார். 

2. சநய்யில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. சநய்கயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. சநய்யாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. சநய்யால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. சநய்யிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. சநய்யிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் சநய்ணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

விளக்சகண்ணைணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. விளக்சகண்ணைணயப் பார். 

2. விளக்சகண்ணையில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. விளக்சகண்ணைகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. விளக்சகண்ணையாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. விளக்சகண்ணையால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. விளக்சகண்ணைக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. விளக்சகண்ணைக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் விளக்சகண்ணைணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

நல்சலண்ணைணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. நல்சலண்ணைணயப் பார். 

2. நல்சலண்ணையில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. நல்சலண்ணைகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. நல்சலண்ணையாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. நல்சலண்ணையால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. நல்சலண்ணைக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. நல்சலண்ணைக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் நல்சலண்ணைணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

கதங்சகண்ணைணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கதங்சகண்ணைணயப் பார். 

2. கதங்சகண்ணையில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கதங்சகண்ணைகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. கதங்சகண்ணையாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கதங்சகண்ணையால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கதங்சகண்ணைக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கதங்சகண்ணைக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கதங்சகண்ணைணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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75 

Genius Mother Institute 

இட்லிணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. இட்லிணயப் பார். 

2. இட்லியில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. இட்லிகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. இட்லியாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. இட்லியால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. இட்லிக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. இட்லிக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் இட்லிணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

கதாண ணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கதாண ணயப் பார். 

2. கதாண யில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கதாண கயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. கதாண யாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கதாண யால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கதாண க்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கதாண க்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கதாண ணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

 ட்னிணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1.  ட்னிணயப் பார். 

2.  ட்னியில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3.  ட்னிகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4.  ட்னியாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5.  ட்னியால் ஆனணவகணளப் பார். 

6.  ட்னிக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7.  ட்னிக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும்  ட்னிணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

 ாம்பாணரப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1.  ாம்பாணரப் பார். 

2.  ாம்பாரில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3.  ாம்பாகராடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4.  ாம்பாராய் ஆனணவகணளப் பார். 

5.  ாம்பாரால் ஆனணவகணளப் பார். 

6.  ாம்பாருக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7.  ாம்பாருக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும்  ாம்பாணரப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 
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கருவாட்ணடப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கருவாட்ணடப் பார். 

2. கருவாட்டில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கருவாட்கடாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. கருவாடாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கருவாட்டால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கருவாட்டிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கருவாட்டிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கருவாட்ணடப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

திருகவாட்ணடப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. திருகவாட்ணடப் பார். 

2. திருகவாட்டில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. திருகவாட்கடாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. திருகவாடாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. திருகவாட்டால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. திருகவாட்டுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. திருகவாட்டுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் திருகவாட்ணடப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

பாசிப்பயிணரப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. பாசிப்பயிணரப் பார். 

2. பாசிப்பயிரில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. பாசிப்பயிகராடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. பாசிப்பயிராய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. பாசிப்பயிரால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. பாசிப்பயிருக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. பாசிப்பயிருக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் பாசிப்பயிணரப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எள்ணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. எள்ணளப் பார். 

2. எள்ளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. எள்களாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. எள்ளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. எள்ளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. எள்ளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. எள்ளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் எள்ணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 
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சகாள்ணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. சகாள்ணளப் பார். 

2. சகாள்ளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. சகாள்களாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. சகாள்ளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. சகாள்ளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. சகாள்ளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. சகாள்ளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் சகாள்ணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

துவரம் பருப்ணபப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. துவரம் பருப்ணபப் பார். 

2. துவரம் பருப்பில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. துவரம் பருப்கபாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. துவரம் பருப்பாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. துவரம் பருப்பால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. துவரம் பருப்புக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. துவரம் பருப்புக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் துவரம் பருப்ணபப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

உளுந்தம் பருப்ணபப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உளுந்தம் பருப்ணபப் பார். 

2. உளுந்தம் பருப்பில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உளுந்தம் பருப்கபாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உளுந்தம் பருப்பாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உளுந்தம் பருப்பால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உளுந்தம் பருப்புக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உளுந்தம் பருப்புக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உளுந்தம் பருப்ணபப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

உப்ணபப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உப்ணபப் பார். 

2. உப்பில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உப்கபாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உப்பாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உப்பால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உப்புக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உப்புக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உப்ணபப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 
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புளிணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. புளிணயப் பார். 

2. புளியில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. புளிகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. புளியாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. புளியால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. புளிக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. புளிக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் புளிணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

கடுணகப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கடுணகப் பார். 

2. கடுகில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கடுககாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. காடுகாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கடுகால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கடுகுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கடுகுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கடுணகப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

சீரகத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. சீரகத்ணதப் பார். 

2. சீரகத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. சீரகத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. சீரகமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. சீரகத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. சீரகத்துக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. சீரகத்துக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் சீரகத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

இஞ்சிணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. இஞ்சிணயப் பார். 

2. இஞ்சியில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. இஞ்சிகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. இஞ்சியாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. இஞ்சியால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. இஞ்சிக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. இஞ்சிக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் இஞ்சிணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 
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கஞ்சிணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கஞ்சிணயப் பார். 

2. கஞ்சியில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கஞ்சிகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. கஞ்சியாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கஞ்சியால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கஞ்சிக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கஞ்சிக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கஞ்சிணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

பஞ்ண ப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. பஞ்ண ப் பார். 

2. பஞ்சில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. பஞ்க ாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. பஞ் ாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. பஞ் ால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. பஞ்சுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. பஞ்சுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் பஞ்ண ப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

தீணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. தீணயப் பார். 

2. தீயில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. தீகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. தீயாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. தீயால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. தீயிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. தீயிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் தீணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

சநருப்ணபப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. சநருப்ணபப் பார். 

2. சநருப்பில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. சநருப்கபாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. சநருப்பாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. சநருப்பால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. சநருப்புக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. சநருப்புக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் சநருப்ணபப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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க ாப்ணபப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. க ாப்ணபப் பார். 

2. க ாப்பில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. க ாப்கபாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. க ாப்பாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. க ாப்பால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. க ாப்புக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. க ாப்புக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் க ாப்ணபப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

சீப்ணபப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. சீப்ணபப் பார். 

2. சீப்பில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. சீப்கபாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. சீப்பாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. சீப்பால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. சீப்புக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. சீப்புக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் சீப்ணபப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

கண்ைாடிணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கண்ைாடிணயப் பார். 

2. கண்ைாடியில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கண்ைாடிகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. கண்ைாடியாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கண்ைாடியால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கண்ைாடிக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கண்ைாடிக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கண்ைாடிணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

உன் தணலமுடிணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன் தணலமுடிணயப் பார். 

2. உன் தணலமுடியில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன் தணலமுடிகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உன் தணலமுடியாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன் தணலமுடியால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உன் தணலமுடிக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உன் தணலமுடிக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன் தணலமுடிணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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விலங்குகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. விலங்குகணளப் பார். 

2. விலங்குகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. விலங்குககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. விலங்குகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. விலங்குகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. விலங்குகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. விலங்குகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் விலங்குகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

தாவரங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. தாவரங்கணளப் பார். 

2. தாவரங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. தாவரங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. தாவரங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. தாவரங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. தாவரங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. தாவரங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் தாவரங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

ச டிகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. ச டிகணளப் பார். 

2. ச டிகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. ச டிககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. ச டிகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. ச டிகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. ச டிகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. ச டிகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் ச டிகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

சகாடிகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. சகாடிகணளப் பார். 

2. ககாடிகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. சகாடிககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. சகாடிகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. சகாடிகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. சகாடிகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. சகாடிகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் சகாடிகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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நாய்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. நாய்கணளப் பார். 

2. நாய்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. நாய்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. நாய்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. நாய்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. நாய்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. நாய்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் நாய்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

விதிகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. விதிகணளப் பார். 

2. விதிகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. விதிககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. விதிகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. விதிகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. விதிகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. விதிகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் விதிகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

ககாட்பாடுகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. ககாட்பாடுகணளப் பார். 

2. ககாட்பாடுகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. ககாட்பாடுககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. ககாட்பாடுகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. ககாட்பாடுகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. ககாட்பாடுகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. ககாட்பாடுகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் ககாட்பாடுகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

சூத்திரங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. சூத்திரங்கணளப் பார். 

2. சூத்திரங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. சூத்திரங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. சூத்திரங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. சூத்திரங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. சூத்திரங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. சூத்திரங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் சூத்திரங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 
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மந்திரங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. மந்திரங்கணளப் பார். 

2. மந்திரங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. மந்திரங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. மந்திரங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. மந்திரங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. மந்திரங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. மந்திரங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் மந்திரங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

கருத்துகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கருத்துகணளப் பார். 

2. கருத்துகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கருத்துககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. கருத்துகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கருத்துகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கருத்துகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கருத்துகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கருத்துகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

உபகரைங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உபகரைங்கணளப் பார். 

2. உபகரைங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உபகரைங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உபகரைங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உபகரைங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உபகரைங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உபகரைங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உபகரைங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

 டங்குகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1.  டங்குகணளப் பார். 

2.  டங்குகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3.  டங்குககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4.  டங்குகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5.  டங்குகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6.  டங்குகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7.  டங்குகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும்  டங்குகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 
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காரியங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1.  காரியங்கணளப் பார். 

2. காரியங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. காரியங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. காரியங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. காரியங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. காரியங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. காரியங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் காரியங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

ச யல்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. ச யல்கணளப் பார். 

2. ச யல்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. ச யல்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. ச யல்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. ச யல்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. ச யல்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. ச யல்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் ச யல்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

ச யல்பாடுகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. ச யல்பாடுகணளப் பார். 

2. ச யல்பாடுகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. ச யல்பாடுகளுக்கு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. ச யல்பாடுகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. ச யல்பாடுகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. ச யல்பாடுகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. ச யல்பாடுகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் ச யல்பாடுகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

நிகழ்வுகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. நிகழ்வுகணளப் பார். 

2. நிகழ்வுகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. நிகழ்வுககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. நிகழ்வுகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. நிகழ்வுகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. நிகழ்வுகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. நிகழ்வுகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் நிகழ்வுகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 

 
 

85 

Genius Mother Institute 

சகாள்ணககணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. சகாள்ணககணளப் பார். 

2. சகாள்ணககளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. சகாள்ணகககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. சகாள்ணககளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. சகாள்ணககளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. சகாள்ணககளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. சகாள்ணககளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் சகாள்ணககணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

தகவல்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. தகவல்கணளப் பார். 

2. தகவல்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. தகவல்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. தகவல்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. தகவல்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. தகவல்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. தகவல்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும்  தகவல்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

மருந்துகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. மருந்துகணளப் பார். 

2. மருந்துகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. மருந்துககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. மருந்துகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. மருந்துகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. மருந்துகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. மருந்துகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் மருந்துகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

ச யல்முணறகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. ச யல்முணறகணளப் பார். 

2. ச யல்முணறகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. ச யல்முணறககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. ச யல்முணறகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. ச யல்முணறகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. ச யல்முணறகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. ச யல்முணறகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் ச யல்முணறகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 
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நிறங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. நிறங்கணளப் பார். 

2. நிறங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. நிறங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. நிறங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. நிறங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. நிறங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. நிறங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் நிறங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

நிறமிகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. நிறமிகணளப் பார். 

2. நிறமிகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. நிறமிககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. நிறமிகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. நிறமிகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. நிறமிகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. நிறமிகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் நிறமிகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

இரும்ணபப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. இரும்ணபப் பார். 

2. இரும்பில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. இரும்கபாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. இரும்பாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. இரும்பால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. இரும்புக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. இரும்புக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் இரும்ணபப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

ச ம்ணபப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. ச ம்ணபப் பார். 

2. ச ம்பில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. ச ம்கபாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. ச ம்பாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. ச ம்பால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. ச ம்புக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. ச ம்புக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் ச ம்ணபப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 
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உகலாகங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உகலாகங்கணளப் பார். 

2. உகலாகங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உகலாகங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உகலாகங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உகலாகங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உகலாகங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உகலாகங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உகலாகங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

தண்ணீணரப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. தண்ணீணரப் பார். 

2. தண்ணீரில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. தண்ணீகராடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. தண்ணீராய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. தண்ணீரால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. தண்ணீருக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. தண்ணீருக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் தண்ணீணரப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

கதநீணரப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கதநீணரப் பார். 

2. கதநீரில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கதநீகராடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. கதநீராய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கதநீரால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கதநீருக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கதநீருக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கதநீணரப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

பன்னீணரப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. பன்னீணரப் பார். 

2. பன்னீரில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. பன்னீகராடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. பன்னீராய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. பன்னீரால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. பன்னீருக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. பன்னீருக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் பன்னீணரப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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கண்ணீணரப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கண்ணீணரப் பார். 

2. கண்ணீரில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கண்ணீகராடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. கண்ணீராய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கண்ணீரால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கண்ணீருக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கண்ணீருக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கண்ணீணரப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

உமிழ்நீணரப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உமிழ்நீணரப் பார். 

2. உமிழ்நீரில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உமிழ்நீகராடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உமிழ்நீராய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உமிழ்நீரால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உமிழ்நீருக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உமிழ்நீருக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உமிழ்நீணரப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

சிறுநீணரப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. சிறுநீணரப் பார். 

2. சிறுநீரில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. சிறுநீகராடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. சிறுநீராய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. சிறுநீரால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. சிறுநீருக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. சிறுநீருக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் சிறுநீணரப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

 ர்க்கணரணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1.  ர்க்கணரணயப் பார். 

2.  ர்க்கணரயில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3.  ர்க்கணரகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4.  ர்க்கணரயாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5.  ர்க்கணரயால் ஆனணவகணளப் பார். 

6.  ர்க்கணரக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7.  ர்க்கணரக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும்  ர்க்கணரணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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மிளகாய்சபாடிணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. மிளகாய்சபாடிணயப் பார். 

2. மிளகாய்சபாடியில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. மிளகாய்சபாடிகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. மிளகாய்சபாடியாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. மிளகாய்சபாடியால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. மிளகாய்சபாடிக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. மிளகாய்சபாடிக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் மிளகாய்சபாடிணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

மூக்குசபாடிணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. மூக்குசபாடிணயப் பார். 

2. மூக்குசபாடியில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. மூக்குசபாடிகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. மூக்குசபாடியாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. மூக்குசபாடியால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. மூக்குசபாடிக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. மூக்குசபாடிக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் மூக்குசபாடிணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

மிளணகப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. மிளணகப் பார். 

2. மிளகில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. மிளககாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. மிளகாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. மிளகால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. மிளகுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. மிளகுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் மிளணகப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

ஏலக்காணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. ஏலக்காணயப் பார். 

2. ஏலக்காயில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. ஏலக்காகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. ஏலக்காயாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. ஏலக்காயால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. ஏலக்காயிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. ஏலக்காயிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் ஏலக்காணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 
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அர ாங்ககணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. அர ாங்ககணளப் பார். 

2. அர ாங்ககளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. அர ாங்கககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. அர ாங்ககளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. அர ாங்ககளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. அர ாங்ககளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. அர ாங்ககளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் அர ாங்ககணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

அரசியணலப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. அரசியணலப் பார். 

2. அரசியலில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. அரசியகலாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. அரசியலாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. அரசியலால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. அரசியலுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. அரசியலுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் அரசியணலப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

அரசியல்  ட்டங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. அரசியல்  ட்டங்கணளப் பார். 

2. அரசியல்  ட்டங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. அரசியல்  ட்டங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. அரசியல்  ட்டங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. அரசியல்  ட்டங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. அரசியல்  ட்டங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. அரசியல்  ட்டங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் அரசியல்  ட்டங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

குற்றவியல்  ட்டங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. குற்றவியல்  ட்டங்கணளப் பார். 

2. குற்றவியல்  ட்டங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. குற்றவியல்  ட்டங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. குற்றவியல்  ட்டங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. குற்றவியல்  ட்டங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. குற்றவியல்  ட்டங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. குற்றவியல்  ட்டங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் குற்றவியல்  ட்டங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 
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அறிவியணலப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. அறிவியணலப் பார். 

2. அறிவியலில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. அறிவியகலாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. அறிவியலாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. அறிவியலால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. அறிவியலிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. அறிவியலிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் அறிவியணலப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

தீக்குச்சிணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. தீக்குச்சிணயப் பார். 

2. தீக்குச்சியில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. தீக்குச்சிகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. தீக்குச்சியாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. தீக்குச்சியால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. தீக்குச்சிக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. தீக்குச்சிக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் தீக்குச்சிணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

தீப்சபட்டிணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. தீப்சபட்டிணயப் பார். 

2. தீப்சபட்டியில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. தீப்சபட்டிகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. தீப்சபட்டியாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. தீப்சபட்டியால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. தீப்சபட்டிக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. தீப்சபட்டிக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் தீப்சபட்டிணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

ஓட்ணடகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. ஓட்ணடகணளப் பார். 

2. ஓட்ணடகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. ஓட்ணடககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. ஓட்ணடகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. ஓட்ணடகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. ஓட்ணடகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. ஓட்ணடகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் ஓட்ணடககணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 
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வானவில்ணலப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. வானவில்ணலப் பார். 

2. வானவில்லில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. வானவில்கலாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. வானவில்லாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. வானவில்லால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. வானவில்லிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. வானவில்லிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் வானவில்ணலப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

சூரிய மண்டலத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. சூரிய மண்டலத்ணதப் பார். 

2. சூரிய மண்டலத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. சூரிய மண்டலத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. சூரிய மண்டலமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. சூரிய மண்டலத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. சூரிய மண்டலத்திற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. சூரிய மண்டலத்திற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் சூரிய மண்டலத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

கமகங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கமகங்கணளப் பார். 

2. கமகங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கமகங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. கமகங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கமகங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கமகங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கமகங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கமகங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

மணழணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. மணழணயப் பார். 

2. மணழயில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. மணழகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. மணழயாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. மணழயால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. மணழக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. மணழக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் மணழணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 
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மணழத்துளிகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. மணழத்துளிகணளப் பார். 

2. மணழத்துளிகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. மணழத்துளிககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. மணழத்துளிகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. மணழத்துளிகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. மணழத்துளிகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. மணழத்துளிகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் மணழத்துளிகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

ஒழுக்கங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. ஒழுக்கங்கணளப் பார். 

2. ஒழுக்கங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. ஒழுக்கங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. ஒழுக்கங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. ஒழுக்கங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. ஒழுக்கங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. ஒழுக்கங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் ஒழுக்கங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

கதணனப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கதணனப் பார். 

2. கதனில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கதகனாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. கதனாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கதனால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கதனுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கதனுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கதணனப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

விஷத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. விஷத்ணதப் பார். 

2. விஷத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. விஷத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. விஷமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. விஷத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. விஷத்துக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. விஷத்துக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் விஷத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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விஷயங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. விஷயங்கணளப் பார். 

2. விஷயங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. விஷயங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. விஷயங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. விஷயங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. விஷயங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. விஷயங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் விஷயங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

காரியத்தணடகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. காரியத்தணடகணளப் பார். 

2. காரியத்தணடகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. காரியத்தணடககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. காரியத்தணடகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. காரியத்தணடகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. காரியத்தணடகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. காரியத்தணடகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் காரியத்தணடகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

கட்டுணரகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கட்டுணரகணளப் பார். 

2. கட்டுணரகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கட்டுணரககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. கட்டுணரகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கட்டுணரகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கட்டுணரகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கட்டுணரகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கட்டுணரகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

பாடங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. பாடங்கணளப் பார். 

2. பாடங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. பாடங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. பாடங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. பாடங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. பாடங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. பாடங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் பாடங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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படங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. படங்கணளப் பார். 

2. படங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. படங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. படங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. படங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. படங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. படங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் படங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

எழுத்துகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. எழுத்துகணளப் பார். 

2. எழுத்துகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. எழுத்துககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. எழுத்துகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. எழுத்துகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. எழுத்துகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. எழுத்துகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் எழுத்துகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

ச ாற்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. ச ாற்கணளப் பார். 

2. ச ாற்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. ச ாற்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. ச ாற்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. ச ாற்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. ச ாற்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. ச ாற்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் ச ாற்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

ச ாற்சறாடர்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. ச ாற்சறாடர்கணளப் பார். 

2. ச ாற்சறாடர்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. ச ாற்சறாடர்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. ச ாற்சறாடர்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. ச ாற்சறாடர்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. ச ாற்சறாடர்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. ச ாற்சறாடர்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் ச ாற்சறாடர்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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அறிவுணரகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. அறிவுணரகணளப் பார். 

2. அறிவுணரகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. அறிவுணரககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. அறிவுணரகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. அறிவுணரகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. அறிவுணரகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. அறிவுணரகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் அறிவுணரகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

புள்ளிகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. புள்ளிகணளப் பார். 

2. புள்ளிகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. புள்ளிககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. புள்ளிகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. புள்ளிகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. புள்ளிகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. புள்ளிகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் புள்ளிகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

ககாடுகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. ககாடுகணளப் பார். 

2. ககாடுகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. ககாடுககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. ககாடுகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. ககாடுகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. ககாடுகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. ககாடுகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் ககாடுகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

தளங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. தளங்கணளப் பார். 

2. தளங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. தளங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. தளங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. தளங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. தளங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. தளங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் தளங்ககணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 
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வடிவங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. வடிவங்கணளப் பார். 

2. வடிவங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. வடிவங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. வடிவங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. வடிவங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. வடிவங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. வடிவங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் வடிவங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

உருவங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உருவங்கணளப் பார். 

2. உருவங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உருவங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. உருவங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உருவங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உருவங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உருவங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உருவங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

அணமப்புகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. அணமப்புகணளப் பார். 

2. அணமப்புகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. அணமப்புககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. அணமப்புகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. அணமப்புகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. அணமப்புகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. அணமப்புகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் அணமப்புகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

வாய்ப்புகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. வாய்ப்புகணளப் பார். 

2. வாய்ப்புகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. வாய்ப்புககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. வாய்ப்புகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. வாய்ப்புகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. வாய்ப்புகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. வாய்ப்புகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் வாய்ப்புகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 
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வட்டங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. வட்டங்கணளப் பார். 

2. வட்டங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. வட்டங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. வட்டங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. வட்டங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. வட்டங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. வட்டங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் வட்டங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

முக்ககாைங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. முக்ககாைங்கணளப் பார். 

2. முக்ககாைங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. முக்ககாைங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. முக்ககாைங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. முக்ககாைங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. முக்ககாைங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. முக்ககாைங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் முக்ககாைங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

 துரங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1.  துரங்கணளப் பார். 

2.  துரங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3.  துரங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4.  துரங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5.  துரங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6.  துரங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7.  துரங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும்  துரங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

மாற்றங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. மாற்றங்கணளப் பார். 

2. மாற்றங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. மாற்றங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. மாற்றங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. மாற்றங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. மாற்றங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. மாற்றங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் மாற்றங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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மாறிகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. மாறிகணளப் பார். 

2. மாறிகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. மாறிககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. மாறிகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. மாறிகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. மாறிகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. மாறிகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் மாறிகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

மாறிலிகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. மாறிலிகணளப் பார். 

2. மாறிலிகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. மாறிலிககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. மாறிலிகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. மாறிலிகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. மாறிலிகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. மாறிலிகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் மாறிலிகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

சதாடர்புகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. சதாடர்புகணளப் பார். 

2. சதாடர்புகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. சதாடர்புககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. சதாடர்புகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. சதாடர்புகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. சதாடர்புகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. சதாடர்புகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் சதாடர்புகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

கைங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கைங்கணளப் பார். 

2. கைங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கைங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. கைங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கைங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கைங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கைங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கைங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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சூன்யத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. சூன்யத்ணதப் பார். 

2. சூன்யத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. சூன்யத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. சூன்யமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. சூன்யத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. சூன்யத்திற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. சூன்யத்திற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் சூன்யத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

மஹாசூன்யத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. மஹாசூன்யத்ணதப் பார். 

2. மஹாசூன்யத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. மஹாசூன்யத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. மஹாசூன்யமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. மஹாசூன்யத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. மஹாசூன்யத்திற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. மஹாசூன்யத்திற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் மஹாசூன்யத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

இடங்கணளப்பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. இடங்கணளப் பார். 

2. இடங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. இடங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. இடங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. இடங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. இடங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. இடங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் இடங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

சபாருட்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. சபாருட்கணளப் பார். 

2. சபாருட்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. சபாருட்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. சபாருட்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. சபாருட்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. சபாருட்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. சபாருட்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் சபாருட்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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காலங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. காலங்கணளப் பார். 

2. காலங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. காலங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. காலங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. காலங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. காலங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. காலங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் காலங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

கடந்தகாலங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கடந்தகாலங்கணளப் பார். 

2. கடந்தகாலங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கடந்தகாலங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. கடந்தகாலங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கடந்தகாலங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கடந்தகாலங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கடந்தகாலங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கடந்தகாலங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

நிகழ்காலத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. நிகழ்காலத்ணதப் பார். 

2. நிகழ்காலத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. நிகழ்காலத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. நிகழ்காலமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. நிகழ்காலத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. நிகழ்காலத்துக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. நிகழ்காலத்துக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் நிகழ்காலத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

சவற்றிடங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. சவற்றிடங்கணளப் பார். 

2. சவற்றிடங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. சவற்றிடங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. சவற்றிடங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. சவற்றிடங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. சவற்றிடங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. சவற்றிடங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் சவற்றிடங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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ஏவல்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. ஏவல்கணளப் பார். 

2. ஏவல்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. ஏவல்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. ஏவல்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. ஏவல்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. ஏவல்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. ஏவல்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் ஏவல்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

கவணலகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கவணலகணளப் பார். 

2. கவணலகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கவணலககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. கவணலகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கவணலகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கவணலகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கவணலகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கவணலகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

விணனகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. விணனகணளப் பார். 

2. விணனகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. விணனககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. விணனகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. விணனகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. விணனகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. விணனகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் விணனகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

கவதிவிணனகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கவதிவிணனகணளப் பார். 

2. கவதிவிணனகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கவதிவிணனககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. கவதிவிணனகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கவதிவிணனகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கவதிவிணனகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கவதிவிணனகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கவதிவிணனகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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இடமாற்றங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. இடமாற்றங்கணளப் பார். 

2. இடமாற்றங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. இடமாற்றங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. இடமாற்றங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. இடமாற்றங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. இடமாற்றங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. இடமாற்றங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் இடமாற்றங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

ஆற்றல் மாற்றங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. ஆற்றல் மாற்றங்கணளப் பார். 

2. ஆற்றல் மாற்றங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. ஆற்றல் மாற்றங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. ஆற்றல் மாற்றங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. ஆற்றல் மாற்றங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. ஆற்றல் மாற்றங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. ஆற்றல் மாற்றங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் ஆற்றல் மாற்றங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

ஆற்றல்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. ஆற்றல்கணளப் பார். 

2. ஆற்றல்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. ஆற்றல்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. ஆற்றல்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. ஆற்றல்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. ஆற்றல்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. ஆற்றல்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் ஆற்றல்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

மின்னாற்றணலப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. மின்னாற்றணலப் பார். 

2. மின்னாற்றலில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. மின்னாற்றகலாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. மின்னாற்றலாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. மின்னாற்றலால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. மின்னாற்றலுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. மின்னாற்றலுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் மின்னாற்றணலப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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நிணலயாற்றணலப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. நிணலயாற்றணலப் பார். 

2. நிணலயாற்றலில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. நிணலயாற்றகலாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. நிணலயாற்றலாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. நிணலயாற்றலால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. நிணலயாற்றலுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. நிணலயாற்றலுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் நிணலயாற்றணலப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

இயக்கவாற்றணலப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. இயக்கவாற்றணலப் பார். 

2. இயக்கவாற்றலில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. இயக்கவாற்றகலாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. இயக்கவாற்றலாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. இயக்கவாற்றலால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. இயக்கவாற்றலுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. இயக்கவாற்றலுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் இயக்கவாற்றணலப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

கவதியாற்றணலப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கவதியாற்றணலப் பார். 

2. கவதியாற்றலில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கவதியாற்றகலாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. கவதியாற்றலாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கவதியாற்றலால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கவதியாற்றலுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கவதியாற்றலுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கவதியாற்றணலப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

குழப்பங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. குழப்பங்கணளப் பார். 

2. குழப்பங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. குழப்பங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. குழப்பங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. குழப்பங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. குழப்பங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. குழப்பங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் குழப்பங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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தங்கத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. தங்கத்ணதப் பார். 

2. தங்கத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. தங்கத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. தங்கமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. தங்கத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. தங்கத்திற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. தங்கத்திற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் தங்கத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

சவள்ளிணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. சவள்ளிணயப் பார். 

2. சவள்ளியில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. சவள்ளிகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. சவள்ளியாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. சவள்ளியால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. சவள்ளிக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. சவள்ளிக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் சவள்ளிணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

பிளாட்டினத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

8. பிளாட்டினத்ணதப் பார். 

9. பிளாட்டினத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

10. பிளாட்டினத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

11. பிளாட்டினமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

12. பிளாட்டினத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

13. பிளாட்டினத்திற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

14. பிளாட்டினத்திற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் பிளாட்டினத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

முத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. முத்ணதப் பார். 

2. முத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. முத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. முத்தாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. முத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. முத்திற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. முத்திற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் முத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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பவிளத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. பவிளத்ணதப் பார். 

2. பவிளத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. பவிளத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. பவிளமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. பவிளத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. பவிளத்திற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. பவிளத்திற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் பவிளத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

ணவரத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. ணவரத்ணதப் பார். 

2. ணவரத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. ணவரத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. ணவரமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. ணவரத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. ணவரத்திற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. ணவரத்திற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் ணவரத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

ணவடூரியத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. ணவடூரியத்ணதப் பார். 

2. ணவடூரியத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. ணவடூரியத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. ணவடூரியமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. ணவடூரியத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. ணவடூரியத்திற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. ணவடூரியத்திற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் ணவடூரியத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

மாணிக்கத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. மாணிக்கத்ணதப் பார். 

2. மாணிக்கத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. மாணிக்கத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. மாணிக்கமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. மாணிக்கத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. மாணிக்கத்திற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. மாணிக்கத்திற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் மாணிக்கத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 
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ஆணடகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. ஆணடகணளப் பார். 

2. ஆணடகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. ஆணடககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. ஆணடகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. ஆணடகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. ஆணடகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. ஆணடகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் ஆணடகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

க ணலகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. க ணலகணளப் பார். 

2. க ணலகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. க ணலககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. க ணலகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. க ணலகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. க ணலகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. க ணலகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் க ணலகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

பாவாணடகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. பாவாணடகணளப் பார். 

2. பாவாணடகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. பாவாணடககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. பாவாணடகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. பாவாணடகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. பாவாணடகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. பாவாணடகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் பாவாணடகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

ரவிக்ணககணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. ரவிக்ணககணளப் பார். 

2. ரவிக்ணககளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. ரவிக்ணகககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. ரவிக்ணககளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. ரவிக்ணககளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. ரவிக்ணககளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. ரவிக்ணககளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் ரவிக்ணககணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 
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ஆட்டங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. ஆட்டங்கணளப் பார். 

2. ஆட்டங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. ஆட்டங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. ஆட்டங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. ஆட்டங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. ஆட்டங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. ஆட்டங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் ஆட்டங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

சூதாட்டங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. சூதாட்டங்கணளப் பார். 

2. சூதாட்டங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. சூதாட்டங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. சூதாட்டங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. சூதாட்டங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. சூதாட்டங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. சூதாட்டங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் சூதாட்டங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

கமாஹினியாட்டத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கமாஹினியாட்டத்ணதப் பார். 

2. கமாஹினியாட்டத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கமாஹினியாட்டத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. கமாஹினியாட்டமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கமாஹினியாட்டத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கமாஹினியாட்டத்திற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கமாஹினியாட்டத்திற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கமாஹினியாட்டத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

ஒயிலாட்டத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. ஒயிலாட்டத்ணதப் பார். 

2. ஒயிலாட்டத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. ஒயிலாட்டத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. ஒயிலாட்டமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. ஒயிலாட்டத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. ஒயிலாட்டத்திற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. ஒயிலாட்டத்திற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் ஒயிலாட்டத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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கரகாட்டத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கரகாட்டத்ணதப் பார். 

2. கரகாட்டத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கரகாட்டத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. கரகாட்டமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கரகாட்டத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கரகாட்டத்திற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கரகாட்டத்திற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கரகாட்டத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

கும்மியாட்டத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கும்மியாட்டத்ணதப் பார். 

2. கும்மியாட்டத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கும்மியாட்டத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. கும்மியாட்டமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கும்மியாட்டத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கும்மியாட்டத்திற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கும்மியாட்டத்திற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கும்மியாட்டத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

கதகளியாட்டத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கதகளியாட்டத்ணதப் பார். 

2. கதகளியாட்டத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கதகளியாட்டத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. கதகளியாட்டமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கதகளியாட்டத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கதகளியாட்டத்திற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கதகளியாட்டத்திற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கதகளியாட்டத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

ஒடிசியாட்டத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. ஒடிசியாட்டத்ணதப் பார். 

2. ஒடிசியாட்டத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. ஒடிசியாட்டத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. ஒடிசியாட்டமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. ஒடிசியாட்டத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. ஒடிசியாட்டத்திற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. ஒடிசியாட்டத்திற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் ஒடிசியாட்டத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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பரதநாட்டியத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. பரதநாட்டியத்ணதப் பார். 

2. பரதநாட்டியத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. பரதநாட்டியத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. பரதநாட்டியமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. பரதநாட்டியத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. பரதநாட்டியத்திற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. பரதநாட்டியத்திற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் பரதநாட்டியத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

பாவங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. பாவங்கணளப் பார். 

2. பாவங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. பாவங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. பாவங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. பாவங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. பாவங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. பாவங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் பாவங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

ராகங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. ராகங்கணளப் பார். 

2. ராகங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. ராகங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. ராகங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. ராகங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. ராகங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. ராகங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் ராகங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

தாளங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. தாளங்கணளப் பார். 

2. தாளங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. தாளங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. தாளங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. தாளங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. தாளங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. தாளங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் தாளங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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முகபாவணனகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. முகபாவணனகணளப் பார். 

2. முகபாவணனகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. முகபாவணனககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. முகபாவணனகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. முகபாவணனகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. முகபாவணனகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. முகபாவணனகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் முகபாவணனகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

புராைக்கணதகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. புராைக்கணதகணளப் பார். 

2. புராைக்கணதகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. புராைக்கணதககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. புராைக்கணதகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. புராைக்கணதகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. புராைக்கணதகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. புராைக்கணதகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் புராைக்கணதகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

நடனங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. நடனங்கணளப் பார். 

2. நடனங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. நடனங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. நடனங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. நடனங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. நடனங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. நடனங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் நடனங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

மிருதங்கத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. மிருதங்கத்ணதப் பார். 

2. மிருதங்கத்தில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. மிருதங்கத்கதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. மிருதங்கமாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. மிருதங்கத்தால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. மிருதங்கத்திற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. மிருதங்கத்திற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் மிருதங்கத்ணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 



அர்த்தவியல் 

 
 

112 

Genius Mother Institute 

வயலிணனப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. வயலிணனப் பார். 

2. வயலினில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. வயலிகனாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. வயலினாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. வயலினால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. வயலினிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. வயலினிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் வயலிணனப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

புல்லாங்குழணலப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. புல்லாங்குழணலப் பார். 

2. புல்லாங்குழலில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. புல்லாங்குழகலாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. புல்லாங்குழலாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. புல்லாங்குழலால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. புல்லாங்குழலுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. புல்லாங்குழலுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் புல்லாங்குழணலப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

தம்புராணவப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. தம்புராணவப் பார். 

2. தம்புராவில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. தம்புராகவாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. தம்புராவாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. தம்புராவால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. தம்புராவிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. தம்புராவிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் தம்புராணவப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

முத்திணரகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. முத்திணரகணளப் பார். 

2. முத்திணரகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. முத்திணரககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. முத்திணரகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. முத்திணரகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. முத்திணரகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. முத்திணரகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் முத்திணரகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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பாடல்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. பாடல்கணளப் பார். 

2. பாடல்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. பாடல்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. பாடல்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. பாடல்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. பாடல்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. பாடல்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் பாடல்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

இண கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. இண கணளப் பார். 

2. இண களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. இண ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. இண களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. இண களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. இண களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. இண களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் இண கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

நல்லணவகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. நல்லணவகணளப் பார். 

2. நல்லணவகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. நல்லணவககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. நல்லணவகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. நல்லணவகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. நல்லணவகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. நல்லணவகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் நல்லணவகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

சகட்டணவகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. சகட்டணவகணளப் பார். 

2. சகட்டணவகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. சகட்டணவககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. சகட்டணவகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. சகட்டணவகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. சகட்டணவகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. சகட்டணவகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் சகட்டணவகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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திடப்சபாருட்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. திடப்சபாருட்கணளப் பார். 

2. திடப்சபாருட்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. திடப்சபாருட்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. திடப்சபாருட்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. திடப்சபாருட்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. திடப்சபாருட்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. திடப்சபாருட்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் திடப்சபாருட்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

திரவங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. திரவங்கணளப் பார். 

2. திரவங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. திரவங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. திரவங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. திரவங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. திரவங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. திரவங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் திரவங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

வாயுக்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. வாயுக்கணளப் பார். 

2. வாயுக்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. வாயுக்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. வாயுக்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. வாயுக்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. வாயுக்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. வாயுக்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் வாயுக்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

மூலக்கூறுகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. மூலக்கூறுகணளப் பார். 

2. மூலக்கூறுகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. மூலக்கூறுககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. மூலக்கூறுகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. மூலக்கூறுகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. மூலக்கூறுகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. மூலக்கூறுகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் மூலக்கூறுகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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ஒளிணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. ஒளிணயப் பார். 

2. ஒளியில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. ஒளிகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. ஒளியாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. ஒளியால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. ஒளியிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. ஒளியிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் ஒளிணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

ஒலிணயப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. ஒலிணயப் பார். 

2. ஒலியில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. ஒலிகயாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. ஒலியாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. ஒலியால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. ஒலியிற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. ஒலியிற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் ஒலிணயப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

கடலணலகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கடலணலகணளப் பார். 

2. கடலணலகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கடலணலககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. கடலணலகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கடலணலகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கடலணலகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கடலணலகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கடலணலகளுக்கக பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

ஒளியணலகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. ஒளியணலகணளப் பார். 

2. ஒளியணலகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. ஒளியணலககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. ஒளியணலகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. ஒளியணலகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. ஒளியணலகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. ஒளியணலகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் ஒளியணலகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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ஒலியணலகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. ஒலியணலகணளப் பார். 

2. ஒலியணலகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. ஒலியணலககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. ஒலியணலகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. ஒலியணலகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. ஒலியணலகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. ஒலியணலகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் ஒலியணலகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

மின்காந்த அணலகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. மின்காந்த அணலகணளப் பார். 

2. மின்காந்த அணலகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. மின்காந்த அணலககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. மின்காந்த அணலகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. மின்காந்த அணலகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. மின்காந்த அணலகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. மின்காந்த அணலகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் மின்காந்த அணலகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

கவதிப்பிணைப்புகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. கவதிப்பிணைப்புகணளப் பார். 

2. கவதிப்பிணைப்புகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. கவதிப்பிணைப்புககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. கவதிப்பிணைப்புகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. கவதிப்பிணைப்புகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. கவதிப்பிணைப்புகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. கவதிப்பிணைப்புகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் கவதிப்பிணைப்புகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

வாகனங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. வாகனங்கணளப் பார். 

2. வாகனங்களில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. வாகனங்ககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. வாகனங்களாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. வாகனங்களால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. வாகனங்களுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. வாகனங்களுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் வாகனங்கணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எதுவும் ஏழு அர்த்தங்கள் வாயிலாக அறியப்படும் 
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தவணளகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. தவணளகணளப் பார். 

2. தவணளகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. தவணளககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. தவணளகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. தவணளகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. தவணளகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. தவணளகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் தவணளகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

எலிகணளப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. எலிகணளப் பார். 

2. எலிகளில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. எலிககளாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. எலிகளாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. எலிகளால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. எலிகளுக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. எலிகளுக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் எலிகணளப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்! 
 

உன்ணனப் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

1. உன்ணனப் பார். 

2. உன்னில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. உன்கனாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. நீயாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. உன்னால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. உனக்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. உனக்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.   

பார்த்தால், நீயும் உன்ணனப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! நீ சபறும் அறிவும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இருக்கும்!  
 

எணதப் பற்றியும் பற்றி விரிவான அறிவு சபற. . . 

        எணதப் பற்றி விரிவான அறிவுசபற கவண்டுகமா,  

1. அணதப் பார். 

2. அதில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. அகதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. அதாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. அதால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. அதற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. அதற்கக உரித்தானணவகணளப் பார்.  

 

பார்த்தால், நீயும் அணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! 
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எணதப்பற்றியும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் ககள்வி ககட்கமுடியும் 

(1) அணத      

 

அணனத்தும் அணத உைருமா, பார்க்குமா? அணத எது பார்க்கும், எது பார்க்காது? அணத எது உைரும், எது உைராது? அணத எது உைர்த்தும், 

எது உைர்த்தாது? அணத எது தாக்கும், எது தாக்காது? அணத எது ஈர்க்கும், எது ஈர்க்காது? அணத எது விலக்கும், எது விலக்காது? அணத எது 

கட்டுப்படுத்தும், எது கட்டுப்படுத்தாது? அணத எது தூண்டும், எது தூண்டாது? அணத எது விரும்பும், எது விரும்பாது? அணத எது பாதிக்கும், 

எது பாதிக்காது? அணத எது தடுக்கும், எது தடுக்காது? அணத எது அடக்கும், எது அடக்காது? அணத எது முடக்கும், எது முடக்காது?  அணத ஏன் 

பார்க்க கவண்டும்? அணத ஏன் உைரகவண்டும்? அணதப் பார்ப்பது எப்படி? அணத உைர்வது எப்படி? அணத அணடவது எப்படி? அணதக் 

கட்டுபடுத்துவது எப்படி? அணத அடக்குவது எப்படி? அணதத் தவிர்ப்பது எப்படி? அணதத் தடுப்பது எப்படி? அணதத் தூண்டுவது எப்படி? அணத 

அறிவது எப்படி? அணத அணடயாளங்காண்பது எப்படி? அணத அளவிடுவது எப்படி? அணத அழிப்பது எப்படி? அணத உருவாக்குவது எப்படி? 

அணத உணடப்பது எப்படி? அணதக் காப்பது எப்படி? அணதக் காப்பாற்றுவது எப்படி?   எணதயும் உைராதது எது? எணதயும் தாக்காதது எது?     

(2) அதில்      

 

அணனத்தும் அதில் இருக்கிறதா? அதில் எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? அதில் எது அடங்கும், எது அடங்காது? அதில் எது கலக்கும், எது கலக்காது? 

அதில் எது இருக்கும், எது இருக்காது? அதிலிருந்து எது விலகும், எது விலகாது? அதிலிருந்து பிரியக்கூடியது எது? அதிலிருந்து பிரியாதது எது? 

அதிலிருந்து எது சவளிப்படும், எது சவளிப்படாது? அதிலிருந்து எது கதான்றும், எது கதான்றாது? அதில் எது புலப்படும், எது புலப்படாது? 

அதில் எது புகும், எது புகாது? அதில் ஏன் அது இல்ணல? அதில் ஏன் இது இல்ணல? எதிலும் இல்லாதது எது? எதிலும் இருப்பது எது? 

(3) அகதாடு      

 

அணனத்தும் அகதாடு இருக்கிறதா? அகதாடு எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? அகதாடு எது க ரும், எது க ராது? அகதாடு எது இணையும், எது 

இணையாது? அகதாடு எது உறவாடும், எது உறவாடாது?  அகதாடு எது விணனபுரியும், எது விணனபுரியாது? அகதாடு எது வரும், எது வராது? 

அகதாடு எது ச ல்லும், எது ச ல்லாது? அகதாடு எது ச யல்படும், எது ச யல்படாது? அகதாடு எது கூடும், எது கூடாது? அகதாடு ஏன் அது 

இல்ணல? அகதாடு கூடிப்பிரியாதது எது? அகதாடு கதான்றியது எது? அகதாடு அழிவது எது? அகதாடு எப்கபாதும் இருப்பது எது, 

எப்கபாதாவதும் இருப்பது எது, எப்கபாதும் இல்லாதது எது? எகதாடும் இருப்பது எது? எகதாடும் இல்லாதது எது? 

(4) அதாய்      

 

அணனத்தும் அதாய் ஆகுமா? அதாய் எது ஆகும், எது ஆகாது? அதாய் எது மாறும், எது மாறாது? அதாய் எது விளங்கும், எது விளங்காது? அதாய் 

எது பரிைமிக்கும், எது பரிைமிக்காது? அதாய் எது திகழும், எது திகழாது? அதாய் எது உலாவும், எது உலவாது? அதாய் எது சஜாலிக்கும், எது 

சஜாலிக்காது? அதாய் எது வரும், எது வராது? அதாய் எது கபாகும், எது கபாகாது? அது எதாய் மாறும்? அது எதாய் ஆகும்? அதாய் ஆவது 

எப்படி? அதாய் ஏன் அணனத்தும் ஆகமுடியாது?  அழியாமல் என்றும் நிணலத்திருப்பது எது? 

(5) அதால்      

 

அணனத்தும் அதால் ஆகுமா? அதால் எது ஆகும், எது ஆகாது? அதால் எது பயனணடயும், எது பயனணடயாது? அதால் எது நிணறவணடயும், எது 

நிணறவணடயாது? அதால் எது திருப்தியணடயும், எது திருப்தியணடயாது? அதால் எது நடக்கும், எது நடக்காது? அதால் எது உண்டாகும், எது 

உண்டாகது? அதால் எது அழியும், எது அழியாது? அதால் எது இன்புறும், எது துன்புறும்? அதனால் என்ன பயன்? அதனால் என்ன புண்ணியம்? 

அதனால் என்ன பலன்? அதனால் என்ன லாபம்? எதாலும் ஆகாதது எது?  

(6) அதற்கு      

 

அணனத்தும் அதற்கு ஒத்ததா? அதற்கு எது ஒத்தது, எது ஒத்ததல்ல? அதற்கு எது நிகர், எது நிகரல்ல? அதற்கு எது ஈடு, எது ஈடல்ல? அதற்கு எது 

உகந்தது, எது உகந்ததல்ல? அதற்கு எது ஏற்றது, எது ஏற்றதல்ல? அதற்கு எது சபாருத்தமானது, எது சபாருத்தமற்றது? அதற்கு எது கதணவ, எது 

கதணவயில்ணல? அதற்கு எது ஏற்புணடயது, எது ஏற்புணடயதல்ல? அதற்கு எது  மமானது, எது  மனற்றது? அதற்கு எது வாய்ப்பளிக்கும், எது 

வாய்ப்பளிக்காது? அதற்கு எது வாய்க்கும், எது வாய்க்காது? அதற்கு எது முரண்பட்டது, எது முரண்படாதது? அதற்கு மாறானது எது? அதற்கு 

மாற்றாவது எது? அதற்கு எது உதவும், எது உதவாது? அதற்கு எது கதணவப்படும், எது கதணவப்படாது? அதற்கு எது முன், எது பின்? அதற்கு எது 

எதிராகும், எது எதிராகாது? அதற்கு எது பதிலீடாகும், எது பதிலீடாகாது?  அதற்கு எது ஒப்பானது, எது ஒப்பற்றது? அதற்கு எது காரைமாகும், 

எது காரைமாகாது? அதற்கு எது காரணியாகும், எது காரணியாகாது? அதற்கு எது கதணவ, எது கதணவயில்ணல?  ஒப்பில்லாதது எது? 

(7) அதற்கக      

 

அணனத்தும் அதற்கக உரித்தானதா? அதற்கக எது உரித்தானது, எது உரித்தானதல்ல? அதற்கக உரிய அணடயாளம் எது? எது அதற்கக உரிய 

அணடயாளமல்ல? அதற்கக உரியணத அதனிடமிருந்து பிரித்தால் என்னவாகும்? அதற்கக உரியணத அது இழந்தால் அது என்னவாகும்? அதற்கக 

உரியணத அது இழந்தால் அணத அணடயாளங்காை முடியுமா? அணடயாளமில்லாதது எது? தனித்தன்ணமயற்றது எது? 

‘அர்த்தமற்ற ககள்விகள்’ அர்த்தமற்றணவ! 
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 உன்ணனப் பற்றியும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் ககள்வி ககட்கமுடியும் 

(1) உன்ணன      

 

அணனத்தும் உன்ணன உைர்ந்து பார்க்குமா? உன்ணன எது பார்க்கும், எது பார்க்காது? உன்ணன எது உைரும், எது உைராது? உன்ணன எது 

உைர்த்தும், எது உைர்த்தாது? உன்ணன எது தாக்கும், எது தாக்காது? உன்ணன எது ஈர்க்கும், எது ஈர்க்காது? உன்ணன எது தவிர்க்கும், எது 

தவிர்க்காது? உன்ணன எது கட்டுப்படுத்தும், எது கட்டுப்படுத்தாது? உன்ணன எது தூண்டும், எது தூண்டாது? உன்ணன எது விரும்பும், எது 

விரும்பாது? உன்ணன எது பாதிக்கும், எது பாதிக்காது? உன்ணன எது தடுக்கும், எது தடுக்காது? உன்ணன எது அடக்கும், எது அடக்காது? உன்ணன 

எது முடக்கும், எது முடக்காது?  உன்ணன ஏன் பார்க்க கவண்டும்? உன்ணன அணடயாளங்காண்பது எப்படி? உன்ணன உைர்வது எப்படி? உன்ணன 

அணடவது எப்படி? உன்ணனக் கட்டுபடுத்துவது எப்படி? உன்ணன அடக்குவது எப்படி? உன்ணனத் தடுப்பது எப்படி? உன்ணனத் தூண்டுவது 

எப்படி? உன்ணன அறிவது எப்படி? உன்ணன அளவிடுவது எப்படி? உன்ணன அழிப்பது எப்படி? உன்ணன உருவாக்குவது எப்படி?  உன்ணனக் 

காப்பது எப்படி? உன்ணனக் காப்பாற்றுவது எப்படி? உன்ணன சவல்வது எப்படி? உன்ணன உற் ாகப் படுத்துவது எது?      

(2) உன்னில்      

 

அணனத்தும் உன்னில் இருக்கிறதா? உன்னில் எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? உன்னில் எது அடங்கும், எது அடங்காது? உன்னில் எது கலக்கும், 

எது கலக்காது? உன்னில் எது இருக்கும், எது இருக்காது? உன்னிலிருந்து எது விலகும், எது விலகாது? உன்னிலிருந்து பிரியக்கூடியது எது? 

உன்னிலிருந்து எது சவளிப்படும், எது சவளிப்படாது? உன்னிலிருந்து எது கதான்றும், எது கதான்றாது? உன்னில் எது புலப்படும், எது 

புலப்படாது? உன்னில் எது புகும், எது புகாது? உன்னில் ஏன் அது இல்ணல? உன்னில் ஏன் இது இல்ணல? 

(3) உன்கனாடு      

 

அணனத்தும் உன்கனாடு இருக்கிறதா? உன்கனாடு எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? உன்கனாடு எது க ரும், எது க ராது? உன்கனாடு எது 

இணையும், எது இணையாது? உன்கனாடு எது உறவாடும், எது உறவாடாது?  உன்கனாடு எது விணனபுரியும், எது விணனபுரியாது? உன்கனாடு 

எது வரும், எது வராது? உன்கனாடு எது ச ல்லும், எது ச ல்லாது? உன்கனாடு எது ச யல்படும், எது ச யல்படாது? உன்கனாடு எது கூடும், 

எது கூடாது? உன்கனாடு ஏன் அது இல்ணல? உன்கனாடு ஏன் இது இல்ணல? உன்கனாடு எது புைரும், எது புைராது? உன்கனாடு கூடிப்பிரிவது 

எது? உன்கனாடு கூடிப்பிரியாதது எது? உன்கனாடு கதான்றுவது எது, கதான்றாதது எது? உன்கனாடு கதான்றியது எது? உன்கனாடு அழிவது 

எது? உன்கனாடு எப்கபாதும் இருப்பது எது? உன்கனாடு எப்கபாதும் இல்லாதது எது? உன்கனாடு எப்கபாதவதும் இருப்பது எது?  

(4) நீயாய்      

 

அணனத்தும் நீயா? அணனத்தும் நீயாகுமா? அணனத்தும் நீயாய் ஆகுமா? எது நீ? எது நீ அல்ல? நீயாவது எது? நீயாகாதது எது?  நீயாய் மாறியது 

எது, மாறாதது எது? நீயாய் விளங்குவது எது, விளங்காதது எது? நீயாய் பரிைமிப்பது எது, பரிைமிக்காதது எது? நீயாய் திகழ்வது எது, 

திகழாதது எது? நீயாய் உலாவுவது எது, உலவாதது எது? நீயாய் சஜாலிப்பது எது, சஜாலிக்காதது எது? நீயாய் வருவது எது, வராதது எது?  

(5) உன்னால்      

 

அணனத்தும் உன்னால் ஆகுமா? உன்னால் எது ஆகும், எது ஆகாது? உன்னால் எது பயனணடயும், எது பயனணடயாது? உன்னால் எது 

நிணறவணடயும், எது நிணறவணடயாது? உன்னால் எது திருப்தியணடயும், எது திருப்தியணடயாது? உன்னால் எது நடக்கும், எது நடக்காது? 

உன்னால் எது உண்டாகும், எது உண்டாகது? உன்னால் எது அழியும், எது அழியாது? உன்னால் எது இன்புறும், எது துன்புறும்? உன்னால் 

என்ன பயன்? உன்னால் என்ன புண்ணியம்? உன்னால் என்ன பலன்? உன்னால் என்ன லாபம்? 

(6) உனக்கு      

 

அணனத்தும் உனக்கு ஒத்ததா? உனக்கு எது ஒத்தது, எது ஒத்ததல்ல? உனக்கு எது நிகர், எது நிகரல்ல? உனக்கு எது ஈடு, எது ஈடல்ல? உனக்கு எது 

உகந்தது, எது உகந்ததல்ல? உனக்கு எது ஏற்றது, எது ஏற்றதல்ல? உனக்கு எது சபாருத்தமானது, எது சபாருத்தமற்றது? உனக்கு எது கதணவ, எது 

கதணவயில்ணல? உனக்கு எது ஏற்புணடயது, எது ஏற்புணடயதல்ல? உனக்கு எது  மமானது, எது  மனற்றது? உனக்கு எது வாய்ப்பளிக்கும், எது 

வாய்ப்பளிக்காது? உனக்கு எது வாய்க்கும், எது வாய்க்காது? உனக்கு எது முரண்பட்டது, எது முரண்படாதது? உனக்கு எது உதவும், எது 

உதவாது? உனக்கு எது கதணவப்படும், எது கதணவப்படாது? உனக்கு எது மூலம், எது மூலமல்ல? உனக்கு எது முன், எது பின்? உனக்கு எது 

எதிராகும், எது எதிராகாது? உனக்கு எது பதிலீடாகும், எது பதிலீடாகாது?  உனக்கு எது ஒப்பானது, எது ஒப்பற்றது? உனக்கு எது காரணியாகும், 

எது காரணியாகாது? உனக்கு எது கதணவ, எது கதணவயில்ணல? 

(7) உனக்கக      

 

அணனத்தும் உனக்கக உரித்தானதா? உனக்கக எது உரித்தானது, எது உரித்தானதல்ல? உனக்கக உரிய அணடயாளம் எது? எது உனக்கக உரிய 

அணடயாளமல்ல? உனக்கக உரியணத உன்னிடமிருந்து பிரித்தால் என்னவாகும்? உனக்கக உரியணத நீ இழந்தால் உன்ணன அணடயாளங்காை 

முடியுமா? உனக்கக உரியணத நீ இழந்தால் உன்ணன அணடயாளங்காை முடியுமா? 

‘அர்த்தமற்ற ககள்விகள்’ அர்த்தமற்றணவ! 
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என்ணனப் பற்றியும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் ககள்வி ககட்கமுடியும் 

(1) என்ணன      

 

அணனத்தும் என்ணன உைருமா, பார்க்குமா? என்ணன எது பார்க்கும், எது பார்க்காது? என்ணன எது உைரும், எது உைராது? என்ணன எது 

உைர்த்தும், எது உைர்த்தாது? என்ணன எது தாக்கும், எது தாக்காது? என்ணன எது ஈர்க்கும், எது ஈர்க்காது? என்ணன எது விலக்கும், எது 

விலக்காது? என்ணன எது கட்டுப்படுத்தும், எது கட்டுப்படுத்தாது? என்ணன எது தூண்டும், எது தூண்டாது? என்ணன எது விரும்பும், எது 

விரும்பாது? என்ணன எது பாதிக்கும், எது பாதிக்காது? என்ணன எது தடுக்கும், எது தடுக்காது? என்ணன எது அடக்கும், எது அடக்காது? என்ணன 

எது முடக்கும், எது முடக்காது? என்ணன ஏன் பார்க்க கவண்டும்? என்ணன ஏன் உைரகவண்டும்? என்ணன அணடயாளங்காண்பது எப்படி? 

என்ணன உைர்வது எப்படி? என்ணன அணடவது எப்படி? என்ணனக் கட்டுபடுத்துவது எப்படி? என்ணன அடக்குவது எப்படி? என்ணன 

விலக்குவது எப்படி? என்ணனத் தடுப்பது எப்படி? என்ணனத் தூண்டுவது எப்படி? என்ணன அறிவது எப்படி? என்ணன அளவிடுவது எப்படி? 

என்ணன அழிப்பது எப்படி? என்ணன உருவாக்குவது எப்படி?        

(2) என்னில்      

 

அணனத்தும் என்னில் இருக்கிறதா? என்னில் எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? என்னில் எது அடங்கும், எது அடங்காது? என்னில் எது கலக்கும், 

எது கலக்காது? என்னில் எது இருக்கும், எது இருக்காது? என்னிலிருந்து எது விலகும், எது விலகாது? என்னிலிருந்து பிரியக்கூடியது எது? 

என்னிலிருந்து எது சவளிப்படும், எது சவளிப்படாது? என்னிலிருந்து எது கதான்றும், எது கதான்றாது? என்னில் எது புலப்படும், எது 

புலப்படாது? என்னில் எது புகும், எது புகாது? என்னில் ஏன் அது இல்ணல? என்னில் ஏன் இது இல்ணல? 

(3) என்கனாடு      

 

அணனத்தும் என்கனாடு இருக்கிறதா? என்கனாடு எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? என்கனாடு எது க ரும், எது க ராது? என்கனாடு எது 

இணையும், எது இணையாது? என்கனாடு எது உறவாடும், எது உறவாடாது? என்கனாடு எது விணனபுரியும், எது விணனபுரியாது? என்கனாடு 

எது வரும், எது வராது? என்கனாடு எது ச ல்லும், எது ச ல்லாது? என்கனாடு எது ச யல்படும், எது ச யல்படாது? என்கனாடு எது கூடும், 

எது கூடாது? என்கனாடு ஏன் அது இல்ணல? என்கனாடு ஏன் இது இல்ணல? என்கனாடு எது புைரும், எது புைராது? என்கனாடு கூடிப்பிரிவது 

எது? என்கனாடு கூடிப்பிரியாதது எது? என்கனாடு கதான்றுவது எது, கதான்றாதது எது? என்கனாடு கதான்றியது எது? என்கனாடு அழிவது 

எது? என்கனாடு எப்கபாதும் இருப்பது எது, எப்கபாதாவதும் இருப்பது எது, எப்கபாதும் இல்லாதது எது?  

(4) நானாய்      

 

அணனத்தும் நானா? அணனத்தும் நானாகுமா? அணனத்தும் நானாய் ஆகுமா? எது நான்? எது நானல்ல? நானாவது எது? நானாகாதது எது? 

நானாய் மாறியது எது, மாறாதது எது? நானாய் விளங்குவது எது, விளங்காதது எது? நானாய் பரிைமிப்பது எது, பரிைமிக்காதது எது? நானாய் 

திகழ்வது எது, திகழாதது எது? நானாய் உலாவுவது எது, உலவாதது எது? நானாய் சஜாலிப்பது எது, சஜாலிக்காதது எது? நானாய் வருவது எது, 

வராதது எது? நானாய் கதான்றுவது எது, கதான்றாதது எது? 

(5) என்னால்      

 

அணனத்தும் என்னால் ஆகுமா? என்னால் எது ஆகும், எது ஆகாது? என்னால் எது பயனணடயும், எது பயனணடயாது? என்னால் எது 

நிணறவணடயும், எது நிணறவணடயாது? என்னால் எது திருப்தியணடயும், எது திருப்தியணடயாது? என்னால் எது நடக்கும், எது நடக்காது? 

என்னால் எது உண்டாகும், எது உண்டாகது? என்னால் எது அழியும், எது அழியாது? என்னால் எது இன்புறும், எது துன்புறும்? என்னால் 

என்ன பயன்? என்னால் என்ன புண்ணியம்? என்னால் என்ன பலன்? என்னால் என்ன லாபம்?  

(6) எனக்கு      

 

அணனத்தும் எனக்கு ஒத்ததா? எனக்கு எது ஒத்தது, எது ஒத்ததல்ல? எனக்கு எது நிகர், எது நிகரல்ல? எனக்கு எது ஈடு, எது ஈடல்ல? எனக்கு எது 

உகந்தது, எது உகந்ததல்ல? எனக்கு எது ஏற்றது, எது ஏற்றதல்ல? எனக்கு எது சபாருத்தமானது, எது சபாருத்தமற்றது? எனக்கு எது கதணவ, எது 

கதணவயில்ணல? எனக்கு எது ஏற்புணடயது, எது ஏற்புணடயதல்ல? எனக்கு எது  மமானது, எது  மனற்றது? எனக்கு எது வாய்ப்பளிக்கும், எது 

வாய்ப்பளிக்காது? எனக்கு எது வாய்க்கும், எது வாய்க்காது? எனக்கு எது முரண்பட்டது, எது முரண்படாதது? எனக்கு எது உதவும், எது 

உதவாது? எனக்கு எது கதணவப்படும், எது கதணவப்படாது? எனக்கு எது முதலீடாகும், எது முதலீடாகாது? எனக்கு எது முன், எது பின்? எனக்கு 

எது எதிராகும், எது எதிராகாது? எனக்கு எது பதிலீடாகும், எது பதிலீடாகாது? எனக்கு எது கதணவ, எது கதணவயில்ணல?   

(7) எனக்கக      

 

அணனத்தும் எனக்கக உரித்தானதா? எனக்கக எது உரித்தானது, எது உரித்தானதல்ல? எனக்கக உரிய அணடயாளம் எது? எது எனக்கக உரிய 

அணடயாளமல்ல? எனக்கக உரியணத என்னிடமிருந்து பிரித்தால் என்னவாகும்? எனக்கக உரியணத நான் இழந்தால் நான் என்னவாக ஆகவன்? 

எனக்கக உரியணத நான் இழந்தால் என்ணன அணடயாளங்காை முடியுமா? 

‘அர்த்தமற்ற ககள்விகள்’ அர்த்தமற்றணவ! 
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Genius Mother Institute 

அவணளப் பற்றியும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் ககள்வி ககட்கமுடியும் 

(1) அவணள      

 

அணனத்தும் அவணள உைருமா, பார்க்குமா? அவணள எது பார்க்கும், எது பார்க்காது? அவணள எது உைரும், எது உைராது? அவணள எது 

உைர்த்தும், எது உைர்த்தாது? அவணள எது தாக்கும், எது தாக்காது? அவணள எது ஈர்க்கும், எது ஈர்க்காது? அவணள எது விலக்கும், எது 

விலக்காது? அவணள எது கட்டுப்படுத்தும், எது கட்டுப்படுத்தாது? அவணள எது தூண்டும், எது தூண்டாது? அவணள எது விரும்பும், எது 

விரும்பாது? அவணள எது பாதிக்கும், எது பாதிக்காது? அவணள எது தடுக்கும், எது தடுக்காது? அவணள எது அடக்கும், எது அடக்காது? அவணள 

எது முடக்கும், எது முடக்காது? அவணள அணடயாளங்காண்பது எப்படி? அவணள அணடவது எப்படி? அவணளக் கட்டுபடுத்துவது எப்படி? 

அவணளத் தூண்டுவது எப்படி? அவணள அளவிடுவது எப்படி? அவணள அழிப்பது எப்படி? அவணள உருவாக்குவது எப்படி?        

(2) அவளில்      

 

அணனத்தும் அவளில் இருக்கிறதா? அவளில் எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? அவளில் எது அடங்கும், எது அடங்காது? அவளில் எது இருக்கும், எது 

இருக்காது? அவளிலிருந்து எது விலகும், எது விலகாது? அவளிலிருந்து பிரியக்கூடியது எது? அவளிலிருந்து எது சவளிப்படும், எது 

சவளிப்படாது? அவளிலிருந்து எது கதான்றும், எது கதான்றாது? அவளில் எது புலப்படும், எது புலப்படாது? அவளில் எது புகும், எது புகாது? 

அவளில் ஏன் அது இல்ணல? அவளில் ஏன் இது இல்ணல? 

(3) அவகளாடு      

 

அணனத்தும் அவகளாடு இருக்கிறதா? அவகளாடு எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? அவகளாடு எது க ரும், எது க ராது? அவகளாடு எது 

இணையும், எது இணையாது? அவகளாடு எது உறவாடும், எது உறவாடாது? அவகளாடு எது விணனபுரியும், எது விணனபுரியாது? அவகளாடு 

எது வரும், எது வராது? அவகளாடு எது ச ல்லும், எது ச ல்லாது? அவகளாடு எது ச யல்படும், எது ச யல்படாது? அவகளாடு எது கூடும், 

எது கூடாது? அவகளாடு ஏன் அது இல்ணல? அவகளாடு ஏன் இது இல்ணல? அவகளாடு எது புைரும், எது புைராது? அவகளாடு கூடிப்பிரிவது 

எது? அவகளாடு கூடிப்பிரியாதது எது? அவகளாடு கதான்றியது எது? அவகளாடு அழிவது எது? அவகளாடு எப்கபாதும் இருப்பது எது?  

(4) அவளாய்      

 

அணனத்தும் அவளாய் ஆகுமா? அவளாய் எது ஆகும், எது ஆகாது? அவளாய் எது மாறும், எது மாறாது? அவளாய் எது விளங்கும், எது 

விளங்காது? அவளாய் எது பரிைமிக்கும், எது பரிைமிக்காது? அவளாய் எது திகழும், எது திகழாது? அவளாய் எது உலாவும், எது உலவாது? 

அவளாய் எது சஜாலிக்கும், எது சஜாலிக்காது? அவளாய் எது வரும், எது வராது? அவளாய் எது கபாகும், எது கபாகாது? அது அவளாய் 

மாறுமா? அது அவளாய் ஆகுமா? அவளாய் ஆவது எப்படி? அவளாய் ஏன் ஆகமுடியாது?  எது அவளாய் ஆகாது? அவளாய் எது வரும்? 

அவளாய் எது வராது? அவளாய் எது கபாகும்? அவளாய் எது கபாகாது?  

(5) அவளால்      

 

அணனத்தும் அவளால் ஆகுமா? அவளால் எது ஆகும், எது ஆகாது? அவளால் எது பயனணடயும், எது பயனணடயாது? அவளால் எது 

நிணறவணடயும், எது நிணறவணடயாது? அவளால் எது திருப்தியணடயும், எது திருப்தியணடயாது? அவளால் எது நடக்கும், எது நடக்காது? 

அவளால் எது உண்டாகும், எது உண்டாகது? அவளால் எது அழியும், எது அழியாது? அவளால் எது இன்புறும், எது துன்புறும்? அவளால் 

என்ன பயன்? அவளால் என்ன புண்ணியம்? அவளால் என்ன பலன்? அவளால் என்ன லாபம்?  

(6) அவளுக்கு      

 

அணனத்தும் அவளுக்கு ஒத்ததா? அவளுக்கு எது ஒத்தது, எது ஒத்ததல்ல? அவளுக்கு எது நிகர், எது நிகரல்ல? அவளுக்கு எது ஈடு, எது ஈடல்ல? 

அவளுக்கு எது உகந்தது, எது உகந்ததல்ல? அவளுக்கு எது ஏற்றது, எது ஏற்றதல்ல? அவளுக்கு எது சபாருத்தமானது, எது சபாருத்தமற்றது? 

அவளுக்கு எது கதணவ, எது கதணவயில்ணல? அவளுக்கு எது ஏற்புணடயது, எது ஏற்புணடயதல்ல? அவளுக்கு எது  மமானது, எது  மனற்றது? 

அவளுக்கு எது வாய்ப்பளிக்கும், எது வாய்ப்பளிக்காது? அவளுக்கு எது வாய்க்கும், எது வாய்க்காது? அவளுக்கு எது முரண்பட்டது, எது 

முரண்படாதது? அவளுக்கு எது உதவும், எது உதவாது? அவளுக்கு எது கதணவப்படும், எது கதணவப்படாது? அவளுக்கு எது முதலாகும், எது 

முதலாகாது? அவளுக்கு எது முன், எது பின்? அவளுக்கு எது எதிராகும், எது எதிராகாது? அவளுக்கு எது பதிலீடாகும், எது பதிலீடாகாது?  

அவளுக்கு எது ஒப்பானது, எது ஒப்பற்றது? அவளுக்கு எது காரைமாகும், எது காரைமாகாது?அவளுக்கு எது காரணியாகும், எது 

காரணியாகாது? அவளுக்கு எது கதணவ, எது கதணவயில்ணல?   

(7) அவளுக்கக      

 

அணனத்தும் அவளுக்கக உரித்தானதா? அவளுக்கக எது உரித்தானது, எது உரித்தானதல்ல? அவளுக்கக உரிய அணடயாளம் எது? எது அவளுக்கக 

உரிய அணடயாளமல்ல? அவளுக்கக உரியணத அவளிடமிருந்து பிரித்தால் என்னவாகும்? அவளுக்கக உரியணத அவள் இழந்தால் அவள் 

என்னவாக ஆவாள்? அவளுக்கக உரியணத அவள் இழந்தால் அவணள அணடயாங்காை முடியுமா? 

‘அர்த்தமற்ற ககள்விகள்’ அர்த்தமற்றணவ! 
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Genius Mother Institute 

அவணனப்பற்றியும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் ககள்வி ககட்கமுடியும் 

(1) அவணன      

 

அணனத்தும் அவணன உைருமா, பார்க்குமா? அவணன எது பார்க்கும், எது பார்க்காது? அவணன எது உைரும், எது உைராது? அவணன எது 

உைர்த்தும், எது உைர்த்தாது? அவணன எது தாக்கும், எது தாக்காது? அவணன எது ஈர்க்கும், எது ஈர்க்காது? அவணன எது விலக்கும், எது 

விலக்காது? அவணன எது கட்டுப்படுத்தும், எது கட்டுப்படுத்தாது? அவணன எது தூண்டும், எது தூண்டாது? அவணன எது விரும்பும், எது 

விரும்பாது? அவணன எது பாதிக்கும், எது பாதிக்காது? அவணன எது தடுக்கும், எது தடுக்காது? அவணன எது அடக்கும், எது அடக்காது? அவணன 

அணடயாளங்காண்பது எப்படி? அவணனக் கட்டுபடுத்துவது எப்படி? அவணன அடக்குவது எப்படி? அவணன விலக்குவது எப்படி? அவணனத் 

தடுப்பது எப்படி? அவணனத் தூண்டுவது எப்படி? அவணன அளவிடுவது எப்படி? அவணன அழிப்பது எப்படி? அவணன உருவாக்குவது எப்படி?        

(2) அவனில்      

 

அணனத்தும் அவனில் இருக்கிறதா? அவனில் எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? அவனில் எது அடங்கும், எது அடங்காது? அவனில் எது கலக்கும், 

எது கலக்காது? அவனில் எது இருக்கும், எது இருக்காது? அவனிலிருந்து எது விலகும், எது விலகாது? அவனிலிருந்து பிரியக்கூடியது எது? 

அவனிலிருந்து எது சவளிப்படும், எது சவளிப்படாது? அவனிலிருந்து எது கதான்றும், எது கதான்றாது? அவனில் எது புலப்படும், எது 

புலப்படாது? அவனில் எது புகும், எது புகாது? அவனில் ஏன் அது இல்ணல? அவனில் ஏன் இது இல்ணல? 

(3) அவகனாடு      

 

அணனத்தும் அவகனாடு இருக்கிறதா? அவகனாடு எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? அவகனாடு எது க ரும், எது க ராது? அவகனாடு எது 

இணையும், எது இணையாது? அவகனாடு எது உறவாடும், எது உறவாடாது? அவகனாடு எது விணனபுரியும், எது விணனபுரியாது? அவகனாடு 

எது வரும், எது வராது? அவகனாடு எது ச ல்லும், எது ச ல்லாது? அவகனாடு எது ச யல்படும், எது ச யல்படாது? அவகனாடு எது கூடும், 

எது கூடாது? அவகனாடு ஏன் அது இல்ணல? அவகனாடு ஏன் இது இல்ணல? அவகனாடு எது புைரும், எது புைராது? அவகனாடு கூடிப் பிரிவது 

எது? அவகனாடு கூடிப் பிரியாதது எது? அவகனாடு கதான்றுவது எது, கதான்றாதது எது? அவகனாடு கதான்றியது எது? அவகனாடு அழிவது 

எது? அவகனாடு எப்கபாதும் இருப்பது எது? அவகனாடு எப்கபாதும் இல்லாதது எது? அவகனாடு எப்கபாதாவதும் இருப்பது எது? 

(4) அவனாய்      

 

அணனத்தும் அவனாய் ஆகுமா? அவனாய் எது ஆகும், எது ஆகாது? அவனாய் எது மாறும், எது மாறாது? அவனாய் எது விளங்கும், எது 

விளங்காது? அவனாய் எது பரிைமிக்கும், எது பரிைமிக்காது? அவனாய் எது திகழும், எது திகழாது? அவனாய் எது உலாவும், எது உலவாது? 

அவனாய் எது சஜாலிக்கும், எது சஜாலிக்காது? அவனாய் எது வரும், எது வராது? அவனாய் எது கபாகும், எது கபாகாது? அது அவனாய் 

மாறுமா? அது அவனாய் ஆகுமா? அவனாய் ஆவது எப்படி? அவனாய் ஏன் ஆகமுடியாது?  எது அவனாய் ஆகாது? எது அவனாய் வரும்? எது  

அவனாய் வராது? அவனாய் எது கபாகும்? அவனாய் எது கபாகாது?  

(5) அவனால்      

 

அணனத்தும் அவனால் ஆகுமா? அவனால் எது ஆகும், எது ஆகாது? அவனால் எது பயனணடயும், எது பயனணடயாது? அவனால் எது 

நிணறவணடயும், எது நிணறவணடயாது? அவனால் எது திருப்தியணடயும், எது திருப்தியணடயாது? அவனால் எது நடக்கும், எது நடக்காது? 

அவனால் எது உண்டாகும், எது உண்டாகது? அவனால் எது அழியும், எது அழியாது? அவனால் எது இன்புறும், எது துன்புறும்? அவனால் 

என்ன பயன்? அவனால் என்ன புண்ணியம்? அவனால் என்ன பலன்? அவனால் என்ன லாபம்?  

(6) அவனுக்கு      

 

அணனத்தும் அவனுக்கு ஒத்ததா? அவனுக்கு எது ஒத்தது, எது ஒத்ததல்ல? அவனுக்கு எது நிகர், எது நிகரல்ல? அவனுக்கு எது ஈடு, எது ஈடல்ல? 

அவனுக்கு எது உகந்தது, எது உகந்ததல்ல? அவனுக்கு எது ஏற்றது, எது ஏற்றதல்ல? அவனுக்கு எது சபாருத்தமானது, எது சபாருத்தமற்றது? 

அவனுக்கு எது கதணவ, எது கதணவயில்ணல? அவனுக்கு எது ஏற்புணடயது, எது ஏற்புணடயதல்ல? அவனுக்கு எது  மமானது, எது  மனற்றது? 

அவனுக்கு எது வாய்ப்பளிக்கும், எது வாய்ப்பளிக்காது? அவனுக்கு எது வாய்க்கும், எது வாய்க்காது? அவனுக்கு எது முரண்பட்டது, எது 

முரண்படாதது? அவனுக்கு எது உதவும், எது உதவாது? அவனுக்கு எது கதணவப்படும், எது கதணவப்படாது? அவனுக்கு எது முதலீடாகும், எது 

முதலீடாகாது? எது அவனுக்கு முன், எது பின்? அவனுக்கு எது எதிராகும், எது எதிராகாது? அவனுக்கு எது பதிலீடாகும், எது பதிலீடாகாது?  

அவனுக்கு எது ஒப்பானது, எது ஒப்பற்றது? அவனுக்கு எது காரைமாகும், எது காரைமாகாது? அவனுக்கு எது கதணவ, எது கதணவயில்ணல?   

(7) அவனுக்கக      

 

அணனத்தும் அவனுக்கக உரித்தானதா? அவனுக்கக எது உரித்தானது, எது உரித்தானதல்ல? அவனுக்கக உரிய அணடயாளம் எது? எது அவனுக்கக 

உரிய அணடயாளமல்ல? அவனுக்கக உரியணத அவனிடமிருந்து பிரித்தால் என்னவாகும்? அவனுக்கக உரியணத அவன் இழந்தால் என்னவாகும்? 

அவனுக்கக உரியணத அவன் இழந்தால் அவணன அணடயாளங்காை முடியுமா? 

‘அர்த்தமற்ற ககள்விகள்’ அர்த்தமற்றணவ! 
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Genius Mother Institute 

எலிணயப்பற்றியும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் ககள்வி ககட்கமுடியும் 

(1) எலிணய      

 

அணனத்தும் எலிணய உைருமா, பார்க்குமா? எலிணய எது பார்க்கும், எது பார்க்காது? எலிணய எது உைரும், எது உைராது? எலிணய எது 

உைர்த்தும், எது உைர்த்தாது? எலிணய எது தாக்கும், எது தாக்காது? எலிணய எது ஈர்க்கும், எது ஈர்க்காது? எலிணய எது விலக்கும், எது 

விலக்காது? எலிணய எது கட்டுப்படுத்தும், எது கட்டுப்படுத்தாது? எலிணய எது தூண்டும், எது தூண்டாது? எலிணய எது விரும்பும், எது 

விரும்பாது? எலிணய எது பாதிக்கும், எது பாதிக்காது? எலிணய எது அடக்கும், எது அடக்காது? எலிணய எது முடக்கும், எது முடக்காது? எலிணய 

அணடயாளங்காண்பது எப்படி? எலிணய உைர்வது எப்படி? எலிணய அணடவது எப்படி? எலிணயக் கட்டுபடுத்துவது எப்படி? எலிணய 

அடக்குவது எப்படி? எலிணய விலக்குவது எப்படி? எலிணயத் தடுப்பது எப்படி? எலிணயத் தூண்டுவது எப்படி? எலிணய அளவிடுவது எப்படி? 

எலிணய அழிப்பது எப்படி? எலிணய உருவாக்குவது எப்படி?        

(2) எலியில்      

 

அணனத்தும் எலியில் இருக்கிறதா? எலியில் எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? எலியில் எது அடங்கும், எது அடங்காது? எலியில் எது கலக்கும், எது 

கலக்காது? எலியில் எது இருக்கும், எது இருக்காது? எலியிலிருந்து எது விலகும், எது விலகாது? எலியிலிருந்து பிரியக்கூடியது எது? எலியிலிருந்து 

எது சவளிப்படும், எது சவளிப்படாது? எலியிலிருந்து எது கதான்றும், எது கதான்றாது? எலியில் எது புலப்படும், எது புலப்படாது? எலியில் 

எது புகும், எது புகாது? எலியில் ஏன் அது இல்ணல? எலியில் ஏன் இது இல்ணல? 

(3) எலிகயாடு      

 

அணனத்தும் எலிகயாடு இருக்கிறதா? எலிகயாடு எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? எலிகயாடு எது க ரும், எது க ராது? எலிகயாடு எது இணையும், 

எது இணையாது? எலிகயாடு எது உறவாடும், எது உறவாடாது?  எலிகயாடு எது விணனபுரியும், எது விணனபுரியாது? எலிகயாடு எது வரும், எது 

வராது? எலிகயாடு எது ச ல்லும், எது ச ல்லாது? எலிகயாடு எது ச யல்படும், எது ச யல்படாது? எலிகயாடு எது கூடும், எது கூடாது? 

எலிகயாடு ஏன் அது இல்ணல? எலிகயாடு ஏன் இது இல்ணல? எலிகயாடு எது புைரும், எது புைராது? எலிகயாடு கூடிப்பிரிவது எது? எலிகயாடு 

கூடிப்பிரியாதது எது? எலிகயாடு கதான்றுவது எது, கதான்றாதது எது? எலிகயாடு கதான்றியது எது? எலிகயாடு அழிவது எது? எலிகயாடு 

எப்கபாதும் இருப்பது எது? எலிகயாடு எப்கபாதும் இல்லாதது எது? எலிகயாடு எப்கபாதாவதும் இருப்பது எது? 

(4) எலியாய்      

 

அணனத்தும் எலியாய் ஆகுமா? எலியாய் எது ஆகும், எது ஆகாது? எலியாய் எது மாறும், எது மாறாது? எலியாய் எது விளங்கும், எது விளங்காது? 

எலியாய் எது பரிைமிக்கும், எது பரிைமிக்காது? எலியாய் எது திகழும், எது திகழாது? எலியாய் எது உலாவும், எது உலவாது? எலியாய் எது 

சஜாலிக்கும், எது சஜாலிக்காது? எலியாய் எது வரும், எது வராது? எலியாய் எது கபாகும், எது கபாகாது? அது எலியாய் மாறுமா? அது எலியாய் 

ஆகுமா? எலியாய் ஆவது எப்படி? எலியாய் ஏன் ஆகமுடியாது?  எது எலியாய் ஆகாது? எலியாய் எது வரும்? எலியாய் எது வராது?  

(5) எலியால்      

 

அணனத்தும் எலியால் ஆகுமா? எலியால் எது ஆகும், எது ஆகாது? எலியால் எது பயனணடயும், எது பயனணடயாது? எலியால் எது 

நிணறவணடயும், எது நிணறவணடயாது? எலியால் எது திருப்தியணடயும், எது திருப்தியணடயாது? எலியால் எது நடக்கும், எது நடக்காது? எலியால் 

எது உண்டாகும், எது உண்டாகது? எலியால் எது அழியும், எது அழியாது? எலியால் எது இன்புறும், எது துன்புறும்? எலியால் என்ன பயன்? 

எலியால் என்ன புண்ணியம்? எலியால் என்ன பலன்? எலியால் என்ன லாபம்?  

(6) எலிக்கு      

 

அணனத்தும் எலிக்கு ஒத்ததா? எலிக்கு எது ஒத்தது, எது ஒத்ததல்ல? எலிக்கு எது நிகர், எது நிகரல்ல? எலிக்கு எது ஈடு, எது ஈடல்ல? எலிக்கு எது 

உகந்தது, எது உகந்ததல்ல? எலிக்கு எது ஏற்றது, எது ஏற்றதல்ல? எலிக்கு எது சபாருத்தமானது, எது சபாருத்தமற்றது? எலிக்கு எது கதணவ, எது 

கதணவயில்ணல? எலிக்கு எது ஏற்புணடயது, எது ஏற்புணடயதல்ல? எலிக்கு எது  மமானது, எது  மனற்றது? எலிக்கு எது வாய்ப்பளிக்கும், எது 

வாய்ப்பளிக்காது? எலிக்கு எது வாய்க்கும், எது வாய்க்காது? எலிக்கு எது முரண்பட்டது, எது முரண்படாதது? எலிக்கு எது உதவும், எது 

உதவாது? எலிக்கு எது கதணவப்படும், எது கதணவப்படாது? எலிக்கு எது முதலாகும், எது முதலாகாது? எது எலிக்கு முன், எது பின்? எலிக்கு எது 

எதிராகும், எது எதிராகாது? எலிக்கு எது பதிலீடாகும், எது பதிலீடாகாது?  எலிக்கு எது ஒப்பானது, எது ஒப்பற்றது? எலிக்கு எது காரைமாகும், 

எது காரைமாகாது? எலிக்கு எது காரணியாகும், எது காரணியாகாது? எலிக்கு எது கதணவ, எது கதணவயில்ணல?   

(7) எலிக்கக      

 

அணனத்தும் எலிக்கக உரித்தானதா? எலிக்கக எது உரித்தானது, எது உரித்தானதல்ல? எலிக்கக உரிய அணடயாளம் எது? எது எலிக்கக உரிய 

அணடயாளமல்ல? எலிக்கக உரியணத எலியிடமிருந்து பிரித்தால் எலி என்னவாகும்? எலிக்கக உரியணத எலி இழந்தால் எலிணய 

அணடயாளங்காை முடியுமா? 

‘அர்த்தமற்ற ககள்விகள்’ அர்த்தமற்றணவ! 
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பூணனணயப் பற்றியும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் ககள்வி ககட்கமுடியும் 

(1) பூணனணய      

 

அணனத்தும் பூணனணய உைருமா, பார்க்குமா? பூணனணய எது பார்க்கும், எது பார்க்காது? பூணனணய எது உைரும், எது உைராது? பூணனணய 

எது உைர்த்தும், எது உைர்த்தாது? பூணனணய எது தாக்கும், எது தாக்காது? பூணனணய எது ஈர்க்கும், எது ஈர்க்காது? பூணனணய எது விலக்கும், 

எது விலக்காது? பூணனணய எது கட்டுப்படுத்தும், எது கட்டுப்படுத்தாது? பூணனணய எது தூண்டும், எது தூண்டாது? பூணனணய எது விரும்பும், 

எது விரும்பாது? பூணனணய எது பாதிக்கும், எது பாதிக்காது? பூணனணய எது தடுக்கும், எது தடுக்காது? பூணனணய எது அடக்கும், எது அடக்காது? 

பூணனணய எது முடக்கும், எது முடக்காது? பூணனணய அணடயாளங்காண்பது எப்படி? பூணனணயக் கட்டுபடுத்துவது எப்படி? பூணனணயத் 

தூண்டுவது எப்படி? பூணனணய அளவிடுவது எப்படி? பூணனணய அழிப்பது எப்படி? பூணனணய உருவாக்குவது எப்படி?        

(2) பூணனயில்      

 

அணனத்தும் பூணனயில் இருக்கிறதா? பூணனயில் எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? பூணனயில் எது அடங்கும், எது அடங்காது? பூணனயில் எது 

கலக்கும், எது கலக்காது? பூணனயில் எது இருக்கும், எது இருக்காது? பூணனயிலிருந்து எது விலகும், எது விலகாது? பூணனயிலிருந்து பிரியக்கூடியது 

எது? பூணனயிலிருந்து எது சவளிப்படும், எது சவளிப்படாது? பூணனயிலிருந்து எது கதான்றும், எது கதான்றாது? பூணனயில் எது புலப்படும், எது 

புலப்படாது? பூணனயில் எது புகும், எது புகாது? பூணனயில் ஏன் அது இல்ணல? பூணனயில் ஏன் இது இல்ணல? 

(3) பூணனகயாடு      

 

அணனத்தும் பூணனகயாடு இருக்கிறதா? பூணனகயாடு எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? பூணனகயாடு எது க ரும், எது க ராது? பூணனகயாடு எது 

இணையும், எது இணையாது? பூணனகயாடு எது உறவாடும், எது உறவாடாது?  பூணனகயாடு எது விணனபுரியும், எது விணனபுரியாது? 

பூணனகயாடு எது வரும், எது வராது? பூணனகயாடு எது ச ல்லும், எது ச ல்லாது? பூணனகயாடு எது ச யல்படும், எது ச யல்படாது? 

பூணனகயாடு எது கூடும், எது கூடாது? பூணனகயாடு ஏன் அது இல்ணல? பூணனகயாடு ஏன் இது இல்ணல? பூணனகயாடு எது புைரும், எது 

புைராது? பூணனகயாடு கூடிப்பிரிவது எது? பூணனகயாடு கூடிப்பிரியாதது எது? பூணனகயாடு கதான்றுவது எது, கதான்றாதது எது? பூணனகயாடு 

கதான்றியது எது? பூணனகயாடு அழிவது எது? பூணனகயாடு எப்கபாதும் இருப்பது எது? பூணனகயாடு எப்கபாதும் இல்லாதது எது?  

(4) பூணனயாய்      

 

அணனத்தும் பூணனயாய் ஆகுமா? பூணனயாய் எது ஆகும், எது ஆகாது? பூணனயாய் எது மாறும், எது மாறாது? பூணனயாய் எது விளங்கும், எது 

விளங்காது? பூணனயாய் எது பரிைமிக்கும், எது பரிைமிக்காது? பூணனயாய் எது திகழும், எது திகழாது? பூணனயாய் எது உலாவும், எது 

உலவாது? பூணனயாய் எது சஜாலிக்கும், எது சஜாலிக்காது? பூணனயாய் எது வரும், எது வராது? பூணனயாய் எது கபாகும், எது கபாகாது? அது 

பூணனயாய் மாறுமா? அது பூணனயாய் ஆகுமா? பூணனயாய் ஆவது எப்படி? பூணனயாய் ஏன் ஆகமுடியாது?  எது பூணனயாய் ஆகாது? பூணனயாய் 

எது வரும்? பூணனயாய் எது வராது? பூணனயாய் எது கபாகும்? பூணனயாய் எது கபாகாது?  

(5) பூணனயால்      

 

அணனத்தும் பூணனயால் ஆகுமா? பூணனயால் எது ஆகும், எது ஆகாது? பூணனயால் எது பயனணடயும், எது பயனணடயாது? பூணனயால் எது 

நிணறவணடயும், எது நிணறவணடயாது? பூணனயால் எது திருப்தியணடயும், எது திருப்தியணடயாது? பூணனயால் எது நடக்கும், எது நடக்காது? 

பூணனயால் எது உண்டாகும், எது உண்டாகது? பூணனயால் எது அழியும், எது அழியாது? பூணனயால் எது இன்புறும், எது துன்புறும்? பூணனயால் 

என்ன பயன்? பூணனயால் என்ன புண்ணியம்? பூணனயால் என்ன பலன்? பூணனயால் என்ன லாபம்?  

(6) பூணனக்கு      

 

அணனத்தும் பூணனக்கு ஒத்ததா? பூணனக்கு எது ஒத்தது, எது ஒத்ததல்ல? பூணனக்கு எது நிகர், எது நிகரல்ல? பூணனக்கு எது ஈடு, எது ஈடல்ல? 

பூணனக்கு எது உகந்தது, எது உகந்ததல்ல? பூணனக்கு எது ஏற்றது, எது ஏற்றதல்ல? பூணனக்கு எது சபாருத்தமானது, எது சபாருத்தமற்றது? 

பூணனக்கு எது கதணவ, எது கதணவயில்ணல? பூணனக்கு எது ஏற்புணடயது, எது ஏற்புணடயதல்ல? பூணனக்கு எது  மமானது, எது  மனற்றது? 

பூணனக்கு எது வாய்ப்பளிக்கும், எது வாய்ப்பளிக்காது? பூணனக்கு எது வாய்க்கும், எது வாய்க்காது? பூணனக்கு எது முரண்பட்டது, எது 

முரண்படாதது? பூணனக்கு எது உதவும், எது உதவாது? பூணனக்கு எது கதணவப்படும், எது கதணவப்படாது? பூணனக்கு எது முதலாகும், எது 

முதலாகாது? எது பூணனக்கு முன், எது பின்? பூணனக்கு எது எதிராகும், எது எதிராகாது? பூணனக்கு எது பதிலீடாகும், எது பதிலீடாகாது?  

பூணனக்கு எது ஒப்பானது, எது ஒப்பற்றது? பூணனக்கு எது காரைமாகும், எது காரைமாகாது? பூணனக்கு எது கதணவ, எது கதணவயில்ணல?   

(7) பூணனக்கக      

 

அணனத்தும் பூணனக்கக உரித்தானதா? பூணனக்கக எது உரித்தானது, எது உரித்தானதல்ல? பூணனக்கக உரிய அணடயாளம் எது? எது பூணனக்கக 

உரிய அணடயாளமல்ல? பூணனக்கக உரியணத பூணனயிடமிருந்து பிரித்தால் பூணன என்னவாகும்? பூணனக்கக உரியணத பூணன இழந்தால் பூணனணய 

அணடயாளங்காை முடியுமா? 

‘அர்த்தமற்ற ககள்விகள்’ அர்த்தமற்றணவ! 
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சகாசுணவப் பற்றியும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் ககள்வி ககட்கமுடியும் 

(1) சகாசுணவ      

 

அணனத்தும் சகாசுணவ உைருமா, பார்க்குமா? சகாசுணவ எது பார்க்கும், எது பார்க்காது? சகாசுணவ எது உைரும், எது உைராது? சகாசுணவ 

எது உைர்த்தும், எது உைர்த்தாது? சகாசுணவ எது தாக்கும், எது தாக்காது? சகாசுணவ எது ஈர்க்கும், எது ஈர்க்காது? சகாசுணவ எது விலக்கும், 

எது விலக்காது? சகாசுணவ எது கட்டுப்படுத்தும், எது கட்டுப்படுத்தாது? சகாசுணவ எது தூண்டும், எது தூண்டாது? சகாசுணவ எது விரும்பும், 

எது விரும்பாது? சகாசுணவ எது பாதிக்கும், எது பாதிக்காது? சகாசுணவ எது தடுக்கும், எது தடுக்காது? சகாசுணவ எது அடக்கும், எது அடக்காது? 

சகாசுணவ எது முடக்கும், எது முடக்காது? சகாசுணவ அணடயாளங்காண்பது எப்படி? சகாசுணவக் கட்டுபடுத்துவது எப்படி? சகாசுணவ 

அடக்குவது எப்படி? சகாசுணவ விலக்குவது எப்படி? சகாசுணவத் தடுப்பது எப்படி? சகாசுணவத் தூண்டுவது எப்படி? சகாசுணவ அளவிடுவது 

எப்படி? சகாசுணவ அழிப்பது எப்படி? சகாசுணவ உருவாக்குவது எப்படி?        

(2) சகாசுவில்      

 

அணனத்தும் சகாசுவில் இருக்கிறதா? சகாசுவில் எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? சகாசுவில் எது அடங்கும், எது அடங்காது? சகாசுவில் எது 

கலக்கும், எது கலக்காது? சகாசுவில் எது இருக்கும், எது இருக்காது? சகாசுவிலிருந்து எது விலகும், எது விலகாது? சகாசுவிலிருந்து 

பிரியக்கூடியது எது? சகாசுவிலிருந்து எது சவளிப்படும், எது சவளிப்படாது? சகாசுவிலிருந்து எது கதான்றும், எது கதான்றாது? சகாசுவில் எது 

புலப்படும், எது புலப்படாது? சகாசுவில் எது புகும், எது புகாது? சகாசுவில் ஏன் அது இல்ணல? சகாசுவில் ஏன் இது இல்ணல? 

(3) சகாசுகவாடு      

 

அணனத்தும் சகாசுகவாடு இருக்கிறதா? சகாசுகவாடு எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? சகாசுகவாடு எது க ரும், எது க ராது? சகாசுகவாடு எது 

இணையும், எது இணையாது? சகாசுகவாடு எது உறவாடும், எது உறவாடாது?  சகாசுகவாடு எது விணனபுரியும், எது விணனபுரியாது? 

சகாசுகவாடு எது வரும், எது வராது? சகாசுகவாடு எது ச ல்லும், எது ச ல்லாது? சகாசுகவாடு எது ச யல்படும், எது ச யல்படாது? 

சகாசுகவாடு எது கூடும், எது கூடாது? சகாசுகவாடு ஏன் அது இல்ணல? சகாசுகவாடு ஏன் இது இல்ணல? சகாசுகவாடு எது புைரும், எது 

புைராது? சகாசுகவாடு கூடிப்பிரிவது எது? சகாசுகவாடு கூடிப்பிரியாதது எது? சகாசுகவாடு கதான்றியது எது? சகாசுகவாடு அழிவது எது? 

சகாசுகவாடு எப்கபாதும் இருப்பது எது, எப்கபாதாவதும் இருப்பது எது, எப்கபாதும் இல்லாதது எது?  

(4) சகாசுவாய்      

 

அணனத்தும் சகாசுவாய் ஆகுமா? சகாசுவாய் எது ஆகும், எது ஆகாது? சகாசுவாய் எது மாறும், எது மாறாது? சகாசுவாய் எது விளங்கும், எது 

விளங்காது? சகாசுவாய் எது பரிைமிக்கும், எது பரிைமிக்காது? சகாசுவாய் எது திகழும், எது திகழாது? சகாசுவாய் எது உலாவும், எது 

உலவாது? சகாசுவாய் எது சஜாலிக்கும், எது சஜாலிக்காது? சகாசுவாய் எது வரும், எது வராது? சகாசுவாய் ஆவது எப்படி? சகாசுவாய் ஏன் 

ஆகமுடியாது?  எது சகாசுவாய் ஆகாது? சகாசுவாய் எது வரும்? சகாசுவாய் எது வராது? சகாசுவாய் எது கபாகும்? சகாசுவாய் எது கபாகாது?  

(5) சகாசுவால்      

 

அணனத்தும் சகாசுவால் ஆகுமா? சகாசுவால் எது ஆகும், எது ஆகாது? சகாசுவால் எது பயனணடயும், எது பயனணடயாது? சகாசுவால் எது 

நிணறவணடயும், எது நிணறவணடயாது? சகாசுவால் எது திருப்தியணடயும், எது திருப்தியணடயாது? சகாசுவால் எது நடக்கும், எது நடக்காது? 

சகாசுவால் எது உண்டாகும், எது உண்டாகது? சகாசுவால் எது அழியும், எது அழியாது? சகாசுவால் எது இன்புறும், எது துன்புறும்? சகாசுவால் 

என்ன பயன்? சகாசுவால் என்ன புண்ணியம்? சகாசுவால் என்ன பலன்? சகாசுவால் என்ன லாபம்?  

(6) சகாசுவிற்கு      

 

அணனத்தும் சகாசுவிற்கு ஒத்ததா? சகாசுவிற்கு எது ஒத்தது, எது ஒத்ததல்ல? சகாசுவிற்கு எது நிகர், எது நிகரல்ல? சகாசுவிற்கு எது ஈடு, எது 

ஈடல்ல? சகாசுவிற்கு எது உகந்தது, எது உகந்ததல்ல? சகாசுவிற்கு எது ஏற்றது, எது ஏற்றதல்ல? சகாசுவிற்கு எது சபாருத்தமானது, எது 

சபாருத்தமற்றது? சகாசுவிற்கு எது கதணவ, எது கதணவயில்ணல? சகாசுவிற்கு எது ஏற்புணடயது, எது ஏற்புணடயதல்ல? சகாசுவிற்கு எது 

 மமானது, எது  மனற்றது? சகாசுவிற்கு எது வாய்ப்பளிக்கும், எது வாய்ப்பளிக்காது? சகாசுவிற்கு எது வாய்க்கும், எது வாய்க்காது? சகாசுவிற்கு 

எது முரண்பட்டது, எது முரண்படாதது? சகாசுவிற்கு எது உதவும், எது உதவாது? சகாசுவிற்கு எது கதணவப்படும், எது கதணவப்படாது? 

சகாசுவிற்கு எது எதிராகும், எது எதிராகாது? சகாசுவிற்கு எது பதிலீடாகும், எது பதிலீடாகாது?  சகாசுவிற்கு எது ஒப்பானது, எது ஒப்பற்றது? 

சகாசுவிற்கு எது காரைமாகும், எது காரைமாகாது?  சகாசுவிற்கு எது கதணவ, எது கதணவயில்ணல?   

(7) சகாசுவிற்கக      

 

அணனத்தும் சகாசுவிற்கக உரித்தானதா? சகாசுவிற்கக எது உரித்தானது, எது உரித்தானதல்ல? சகாசுவிற்கக உரிய அணடயாளம் எது? எது 

சகாசுவிற்கக உரிய அணடயாளமல்ல? சகாசுவிற்கக உரியணத சகாசுவிடமிருந்து பிரித்தால் சகாசு என்னவாகும்? சகாசுவிற்கக உரியணத சகாசு 

இழந்தால் சகாசுணவ அணடயாளங்காை முடியுமா? 

‘அர்த்தமற்ற ககள்விகள்’ அர்த்தமற்றணவ! 
              



அர்த்தவியல் 

 
 

126 

Genius Mother Institute 

பசுணவப் பற்றியும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் ககள்வி ககட்கமுடியும் 

(1) பசுணவ      

 

அணனத்தும் பசுணவ உைருமா, பார்க்குமா? பசுணவ எது பார்க்கும், எது பார்க்காது? பசுணவ எது உைரும், எது உைராது? பசுணவ எது 

உைர்த்தும், எது உைர்த்தாது? பசுணவ எது தாக்கும், எது தாக்காது? பசுணவ எது ஈர்க்கும், எது ஈர்க்காது? பசுணவ எது விலக்கும், எது விலக்காது? 

பசுணவ எது கட்டுப்படுத்தும், எது கட்டுப்படுத்தாது? பசுணவ எது தூண்டும், எது தூண்டாது? பசுணவ எது விரும்பும், எது விரும்பாது? பசுணவ 

எது பாதிக்கும், எது பாதிக்காது? பசுணவ எது தடுக்கும், எது தடுக்காது? பசுணவ எது அடக்கும், எது அடக்காது? பசுணவ எது முடக்கும், எது 

முடக்காது? பசுணவ அணடயாளங்காண்பது எப்படி? பசுணவக் கட்டுபடுத்துவது எப்படி? பசுணவ அடக்குவது எப்படி? பசுணவத் தூண்டுவது 

எப்படி? பசுணவ அறிவது எப்படி? பசுணவ அளவிடுவது எப்படி? பசுணவ அழிப்பது எப்படி? பசுணவ உருவாக்குவது எப்படி?        

(2) பசுவில்      

 

அணனத்தும் பசுவில் இருக்கிறதா? பசுவில் எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? பசுவில் எது அடங்கும், எது அடங்காது? பசுவில் எது கலக்கும், எது 

கலக்காது? பசுவில் எது இருக்கும், எது இருக்காது? பசுவிலிருந்து எது விலகும், எது விலகாது? பசுவிலிருந்து பிரியக்கூடியது எது? பசுவிலிருந்து 

எது சவளிப்படும், எது சவளிப்படாது? பசுவிலிருந்து எது கதான்றும், எது கதான்றாது? பசுவில் எது புலப்படும், எது புலப்படாது? பசுவில் எது 

புகும், எது புகாது? பசுவில் ஏன் அது இல்ணல? பசுவில் ஏன் இது இல்ணல? 

(3) பசுகவாடு      

 

அணனத்தும் பசுகவாடு இருக்கிறதா? பசுகவாடு எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? பசுகவாடு எது க ரும், எது க ராது? பசுகவாடு எது இணையும், 

எது இணையாது? பசுகவாடு எது உறவாடும், எது உறவாடாது? பசுகவாடு எது விணனபுரியும், எது விணனபுரியாது? பசுகவாடு எது வரும், எது 

வராது? பசுகவாடு எது ச ல்லும், எது ச ல்லாது? பசுகவாடு எது ச யல்படும், எது ச யல்படாது? பசுகவாடு எது கூடும், எது கூடாது? பசுகவாடு 

ஏன் அது இல்ணல? பசுகவாடு ஏன் இது இல்ணல? பசுகவாடு எது புைரும், எது புைராது? பசுகவாடு கூடிப் பிரிவது எது? பசுகவாடு கூடிப் 

பிரியாதது எது? பசுகவாடு கதான்றுவது எது, கதான்றாதது எது? பசுகவாடு கதான்றியது எது? பசுகவாடு அழிவது எது? பசுகவாடு எப்கபாதும் 

இருப்பது எது, எப்கபாதாவதும் இருப்பது எது, எப்கபாதும் இல்லாதது எது?  

(4) பசுவாய்      

 

அணனத்தும் பசுவாய் ஆகுமா? பசுவாய் எது ஆகும், எது ஆகாது? பசுவாய் எது மாறும், எது மாறாது? பசுவாய் எது விளங்கும், எது விளங்காது? 

பசுவாய் எது பரிைமிக்கும், எது பரிைமிக்காது? பசுவாய் எது திகழும், எது திகழாது? பசுவாய் எது உலாவும், எது உலவாது? பசுவாய் எது 

சஜாலிக்கும், எது சஜாலிக்காது? பசுவாய் எது வரும், எது வராது? பசுவாய் எது கபாகும், எது கபாகாது? அது பசுவாய் மாறுமா? அது பசுவாய் 

ஆகுமா? பசுவாய் ஆவது எப்படி? பசுவாய் ஏன் ஆகமுடியாது?  எது பசுவாய் ஆகாது? பசுவாய் எது வரும்? பசுவாய் எது வராது? பசுவாய் எது 

கபாகும்? பசுவாய் எது கபாகாது?  

(5) பசுவால்      

 

அணனத்தும் பசுவால் ஆகுமா? பசுவால் எது ஆகும், எது ஆகாது? பசுவால் எது பயனணடயும், எது பயனணடயாது? பசுவால் எது நிணறவணடயும், 

எது நிணறவணடயாது? பசுவால் எது திருப்தியணடயும், எது திருப்தியணடயாது? பசுவால் எது நடக்கும், எது நடக்காது? பசுவால் எது உண்டாகும், 

எது உண்டாகது? பசுவால் எது அழியும், எது அழியாது? பசுவால் எது இன்புறும், எது துன்புறும்? பசுவால் என்ன பயன்? பசுவால் என்ன 

புண்ணியம்? பசுவால் என்ன பலன்? பசுவால் என்ன லாபம்?  

(6) பசுவிற்கு      

 

அணனத்தும் பசுவிற்கு ஒத்ததா? பசுவிற்கு எது ஒத்தது, எது ஒத்ததல்ல? பசுவிற்கு எது நிகர், எது நிகரல்ல? பசுவிற்கு எது ஈடு, எது ஈடல்ல? 

பசுவிற்கு எது உகந்தது, எது உகந்ததல்ல? பசுவிற்கு எது ஏற்றது, எது ஏற்றதல்ல? பசுவிற்கு எது சபாருத்தமானது, எது சபாருத்தமற்றது? பசுவிற்கு 

எது கதணவ, எது கதணவயில்ணல? பசுவிற்கு எது ஏற்புணடயது, எது ஏற்புணடயதல்ல? பசுவிற்கு எது  மமானது, எது  மனற்றது? பசுவிற்கு எது 

வாய்ப்பளிக்கும், எது வாய்ப்பளிக்காது? பசுவிற்கு எது வாய்க்கும், எது வாய்க்காது? பசுவிற்கு எது முரண்பட்டது, எது முரண்படாதது? பசுவிற்கு 

எது உதவும், எது உதவாது? பசுவிற்கு எது கதணவப்படும், எது கதணவப்படாது? பசுவிற்கு எது முதலாகும், எது முதலாகாது? பசுவிற்கு எது முன், 

எது பின்? பசுவிற்கு எது எதிராகும், எது எதிராகாது? பசுவிற்கு எது பதிலீடாகும், எது பதிலீடாகாது?  பசுவிற்கு எது ஒப்பானது, எது ஒப்பற்றது? 

பசுவிற்கு எது காரைமாகும், எது காரைமாகாது? பசுவிற்கு எது கதணவ, எது கதணவயில்ணல?   

(7) பசுவிற்கக      

 

அணனத்தும் பசுவிற்கக உரித்தானதா? பசுவிற்கக எது உரித்தானது, எது உரித்தானதல்ல? பசுவிற்கக உரிய அணடயாளம் எது? எது பசுவிற்கக 

உரிய அணடயாளமல்ல? பசுவிற்கக உரியணத பசுவிடமிருந்து பிரித்தால் பசு என்னவாகும்? பசுவிற்கக உரியணத அது இழந்தால் அது 

என்னவாகும்? பசுவிற்கக உரியணத பசு இழந்தால் பசுணவ அணடயாளங்காை முடியுமா? 

‘அர்த்தமற்ற ககள்விகள்’ அர்த்தமற்றணவ! 
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Genius Mother Institute 

புலிணயப் பற்றியும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் ககள்வி ககட்கமுடியும் 

(1) புலிணய      

 

அணனத்தும் புலிணய உைருமா, பார்க்குமா? புலிணய எது பார்க்கும், எது பார்க்காது? புலிணய எது உைரும், எது உைராது? புலிணய எது 

உைர்த்தும், எது உைர்த்தாது? புலிணய எது தாக்கும், எது தாக்காது? புலிணய எது ஈர்க்கும், எது ஈர்க்காது? புலிணய எது விலக்கும், எது 

விலக்காது? புலிணய எது கட்டுப்படுத்தும், எது கட்டுப்படுத்தாது? புலிணய எது தூண்டும், எது தூண்டாது? புலிணய எது விரும்பும், எது 

விரும்பாது? புலிணய எது பாதிக்கும், எது பாதிக்காது? புலிணய எது தடுக்கும், எது தடுக்காது? புலிணய எது அடக்கும், எது அடக்காது? புலிணய 

எது முடக்கும், எது முடக்காது? புலிணய அணடயாளங்காண்பது எப்படி? புலிணய அணடவது எப்படி? புலிணயக் கட்டுபடுத்துவது எப்படி? 

புலிணய அடக்குவது எப்படி? புலிணய அளவிடுவது எப்படி? புலிணய அழிப்பது எப்படி? புலிணய உருவாக்குவது எப்படி?        

(2) புலியில்      

 

அணனத்தும் புலியில் இருக்கிறதா? புலியில் எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? புலியில் எது அடங்கும், எது அடங்காது? புலியில் எது கலக்கும், எது 

கலக்காது? புலியில் எது இருக்கும், எது இருக்காது? புலியிலிருந்து எது விலகும், எது விலகாது? புலியிலிருந்து பிரியக்கூடியது எது? புலியிலிருந்து 

எது சவளிப்படும், எது சவளிப்படாது? புலியிலிருந்து எது கதான்றும், எது கதான்றாது? புலியில் எது புலப்படும், எது புலப்படாது? புலியில் 

எது புகும், எது புகாது? புலியில் ஏன் அது இல்ணல? புலியில் ஏன் இது இல்ணல? 

(3) புலிகயாடு      

 

அணனத்தும் புலிகயாடு இருக்கிறதா? புலிகயாடு எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? புலிகயாடு எது க ரும், எது க ராது? புலிகயாடு எது இணையும், 

எது இணையாது? புலிகயாடு எது உறவாடும், எது உறவாடாது? புலிகயாடு எது விணனபுரியும், எது விணனபுரியாது? புலிகயாடு எது வரும், எது 

வராது? புலிகயாடு எது ச ல்லும், எது ச ல்லாது? புலிகயாடு எது ச யல்படும், எது ச யல்படாது? புலிகயாடு எது கூடும், எது கூடாது? 

புலிகயாடு ஏன் அது இல்ணல? புலிகயாடு ஏன் அது இல்ணல? புலிகயாடு எது புைரும், எது புைராது? புலிகயாடு கூடிப் பிரிவது எது? புலிகயாடு 

கூடிப் பிரியாதது எது? புலிகயாடு கதான்றுவது எது, கதான்றாதது எது? புலிகயாடு கதான்றியது எது? புலிகயாடு அழிவது எது? புலிகயாடு 

எப்கபாதும் இருப்பது எது, எப்கபாதாவதும் இருப்பது எது, எப்கபாதும் இல்லாதது எது?  

(4) புலியாய்      

 

அணனத்தும் புலியாய் ஆகுமா? புலியாய் எது ஆகும், எது ஆகாது? புலியாய் எது மாறும், எது மாறாது? புலியாய் எது விளங்கும், எது விளங்காது? 

புலியாய் எது பரிைமிக்கும், எது பரிைமிக்காது? புலியாய் எது திகழும், எது திகழாது? புலியாய் எது உலாவும், எது உலவாது? புலியாய் எது 

சஜாலிக்கும், எது சஜாலிக்காது? புலியாய் எது வரும், எது வராது? புலியாய் எது கபாகும், எது கபாகாது? அது புலியாய் மாறுமா? அது புலியாய் 

ஆகுமா? புலியாய் ஆவது எப்படி? புலியாய் ஏன் ஆகமுடியாது?  எது புலியாய் ஆகாது? புலியாய் எது வரும்? புலியாய் எது வராது? புலியாய் 

எது கபாகும்? புலியாய் எது கபாகாது?  

(5) புலியால்      

 

அணனத்தும் புலியால் ஆகுமா? புலியால் எது ஆகும், எது ஆகாது? புலியால் எது பயனணடயும், எது பயனணடயாது? புலியால் எது 

நிணறவணடயும், எது நிணறவணடயாது? புலியால் எது திருப்தியணடயும், எது திருப்தியணடயாது? புலியால் எது நடக்கும், எது நடக்காது? புலியால் 

எது உண்டாகும், எது உண்டாகது? புலியால் எது அழியும், எது அழியாது? புலியால் எது இன்புறும், எது துன்புறும்? புலியால் என்ன பயன்? 

புலியால் என்ன புண்ணியம்? புலியால் என்ன பலன்? புலியால் என்ன லாபம்?  

(6) புலிக்கு      

 

அணனத்தும் புலிக்கு ஒத்ததா? புலிக்கு எது ஒத்தது, எது ஒத்ததல்ல? புலிக்கு எது நிகர், எது நிகரல்ல? புலிக்கு எது ஈடு, எது ஈடல்ல? புலிக்கு எது 

உகந்தது, எது உகந்ததல்ல? புலிக்கு எது ஏற்றது, எது ஏற்றதல்ல? புலிக்கு எது சபாருத்தமானது, எது சபாருத்தமற்றது? புலிக்கு எது கதணவ, எது 

கதணவயில்ணல? புலிக்கு எது ஏற்புணடயது, எது ஏற்புணடயதல்ல? புலிக்கு எது  மமானது, எது  மனற்றது? புலிக்கு எது வாய்ப்பளிக்கும், எது 

வாய்ப்பளிக்காது? புலிக்கு எது வாய்க்கும், எது வாய்க்காது? புலிக்கு எது முரண்பட்டது, எது முரண்படாதது? புலிக்கு எது உதவும், எது 

உதவாது? புலிக்கு  எது கதணவப்படும், எது கதணவப்படாது? புலிக்கு எது முதலாகும், எது முதலாகாது? புலிக்கு எது முன், எது பின்? புலிக்கு 

எது எதிராகும், எது எதிராகாது? புலிக்கு எது பதிலீடாகும், எது பதிலீடாகாது? புலிக்கு எது ஒப்பானது, எது ஒப்பற்றது? புலிக்கு எது 

காரைமாகும், எது காரைமாகாது? புலிக்கு எது கதணவ, எது கதணவயில்ணல?   

(7) புலிக்கக      

 

அணனத்தும் புலிக்கக உரித்தானதா? புலிக்கக எது உரித்தானது, எது உரித்தானதல்ல? புலிக்கக உரிய அணடயாளம் எது? எது புலிக்கக உரிய 

அணடயாளமல்ல? புலிக்கக உரியணத புலியிடமிருந்து பிரித்தால் புலி என்னவாகும்? புலிக்கக உரியணத புலி இழந்தால் புலிணய 

அணடயாளங்காை முடியுமா? 

‘அர்த்தமற்ற ககள்விகள்’ அர்த்தமற்றணவ! 
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Genius Mother Institute 

யாணனணயப் பற்றியும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் ககள்வி ககட்கமுடியும் 

(1) யாணனணய      

 

அணனத்தும் யாணனணய உைருமா, பார்க்குமா? யாணனணய எது பார்க்கும், எது பார்க்காது? யாணனணய எது உைரும், எது உைராது? யாணனணய 

எது உைர்த்தும், எது உைர்த்தாது? யாணனணய எது தாக்கும், எது தாக்காது? யாணனணய எது ஈர்க்கும், எது ஈர்க்காது? யாணனணய எது விலக்கும், 

எது விலக்காது? யாணனணய எது கட்டுப்படுத்தும், எது கட்டுப்படுத்தாது? யாணனணய எது தூண்டும், எது தூண்டாது? யாணனணய எது விரும்பும், 

எது விரும்பாது? யாணனணய எது பாதிக்கும், எது பாதிக்காது? யாணனணய எது தடுக்கும், எது தடுக்காது? யாணனணய எது அடக்கும், எது 

அடக்காது? யாணனணய அணடயாளங்காண்பது எப்படி? யாணனணயக் கட்டுபடுத்துவது எப்படி? யாணனணய அடக்குவது எப்படி? யாணனணயத் 

தூண்டுவது எப்படி? யாணனணய அளவிடுவது எப்படி? யாணனணய அழிப்பது எப்படி? யாணனணய உருவாக்குவது எப்படி?        

(2) யாணனயில்      

 

அணனத்தும் யாணனயில் இருக்கிறதா? யாணனயில் எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? யாணனயில் எது அடங்கும், எது அடங்காது? யாணனயில் எது 

கலக்கும், எது கலக்காது? யாணனயில் எது இருக்கும், எது இருக்காது? யாணனயிலிருந்து எது விலகும், எது விலகாது? யாணனயிலிருந்து 

பிரியக்கூடியது எது? யாணனயிலிருந்து எது சவளிப்படும், எது சவளிப்படாது? யாணனயிலிருந்து எது கதான்றும், எது கதான்றாது? யாணனயில் 

எது புலப்படும், எது புலப்படாது? யாணனயில் எது புகும், எது புகாது? யாணனயில் ஏன் அது இல்ணல? யாணனயில் ஏன் இது இல்ணல? 

(3) யாணனகயாடு      

 

அணனத்தும் யாணனகயாடு இருக்கிறதா? யாணனகயாடு எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? யாணனகயாடு எது க ரும், எது க ராது? யாணனகயாடு 

எது இணையும், எது இணையாது? யாணனகயாடு எது உறவாடும், எது உறவாடாது?  யாணனகயாடு எது விணனபுரியும், எது விணனபுரியாது? 

யாணனகயாடு எது வரும், எது வராது? யாணனகயாடு எது ச ல்லும், எது ச ல்லாது? யாணனகயாடு எது ச யல்படும், எது ச யல்படாது? 

யாணனகயாடு எது கூடும், எது கூடாது? யாணனகயாடு ஏன் அது இல்ணல? யாணனகயாடு ஏன் இது இல்ணல? யாணனகயாடு எது புைரும், எது 

புைராது? யாணனகயாடு கூடிப் பிரிவது எது? யாணனகயாடு கூடிப் பிரியாதது எது? யாணனகயாடு கதான்றுவது எது, கதான்றாதது எது? 

யாணனகயாடு கதான்றியது எது? யாணனகயாடு அழிவது எது? யாணனகயாடு எப்கபாதும் இருப்பது எது, எப்கபாதாவதும் இருப்பது எது?  

(4) யாணனயாய்      

 

அணனத்தும் யாணனயாய் ஆகுமா? யாணனயாய் எது ஆகும், எது ஆகாது? யாணனயாய் எது மாறும், எது மாறாது? யாணனயாய் எது விளங்கும், 

எது விளங்காது? யாணனயாய் எது பரிைமிக்கும், எது பரிைமிக்காது? யாணனயாய் எது திகழும், எது திகழாது? யாணனயாய் எது உலாவும், எது 

உலவாது? யாணனயாய் எது சஜாலிக்கும், எது சஜாலிக்காது? யாணனயாய் எது வரும், எது வராது? யாணனயாய் எது கபாகும், எது கபாகாது? 

அது யாணனயாய் மாறுமா? அது யாணனயாய் ஆகுமா? யாணனயாய் ஆவது எப்படி? யாணனயாய் ஏன் ஆகமுடியாது?  எது யாணனயாய் ஆகாது? 

யாணனயாய் எது வரும்? யாணனயாய் எது வராது? யாணனயாய் எது கபாகும்? யாணனயாய் எது கபாகாது?  

(5) யாணனயால்      

 

அணனத்தும் யாணனயால் ஆகுமா? யாணனயால் எது ஆகும், எது ஆகாது? யாணனயால் எது பயனணடயும், எது பயனணடயாது? யாணனயால் எது 

நிணறவணடயும், எது நிணறவணடயாது? யாணனயால் எது திருப்தியணடயும், எது திருப்தியணடயாது? யாணனயால் எது நடக்கும், எது நடக்காது? 

யாணனயால் எது உண்டாகும், எது உண்டாகது? யாணனயால் எது அழியும், எது அழியாது? யாணனயால் எது இன்புறும், எது துன்புறும்? 

யாணனயால் என்ன பயன்? யாணனயால் என்ன புண்ணியம்? யாணனயால் என்ன பலன்? யாணனயால் என்ன லாபம்?  

(6) யாணனக்கு      

 

அணனத்தும் யாணனக்கு ஒத்ததா? யாணனக்கு எது ஒத்தது, எது ஒத்ததல்ல? யாணனக்கு எது நிகர், எது நிகரல்ல? யாணனக்கு எது ஈடு, எது ஈடல்ல? 

யாணனக்கு எது உகந்தது, எது உகந்ததல்ல? யாணனக்கு எது ஏற்றது, எது ஏற்றதல்ல? யாணனக்கு எது சபாருத்தமானது, எது சபாருத்தமற்றது? 

யாணனக்கு எது கதணவ, எது கதணவயில்ணல? யாணனக்கு எது ஏற்புணடயது, எது ஏற்புணடயதல்ல? யாணனக்கு எது  மமானது, எது  மனற்றது? 

யாணனக்கு எது வாய்ப்பளிக்கும், எது வாய்ப்பளிக்காது? யாணனக்கு எது வாய்க்கும், எது வாய்க்காது? யாணனக்கு எது முரண்பட்டது, எது 

முரண்படாதது? யாணனக்கு எது உதவும், எது உதவாது? யாணனக்கு எது கதணவப்படும், எது கதணவப்படாது? யாணனக்கு எது முதலாகும், எது 

முதலாகாது? யாணனக்கு எது முன், எது பின்? யாணனக்கு எது எதிராகும், எது எதிராகாது? யாணனக்கு எது பதிலீடாகும், எது பதிலீடாகாது?  

யாணனக்கு எது ஒப்பானது, எது ஒப்பற்றது? யாணனக்கு எது காரைமாகும், எது காரைமாகாது? யாணனக்கு எது கதணவ, எது கதணவயில்ணல?   

(7) யாணனக்கக      

 

அணனத்தும் யாணனக்கக உரித்தானதா? யாணனக்கக எது உரித்தானது, எது உரித்தானதல்ல? யாணனக்கக உரிய அணடயாளம் எது? எது 

யாணனக்கக உரிய அணடயாளமல்ல? யாணனக்கக உரியணத யாணனயிடமிருந்து பிரித்தால் யாணன என்னவாகும்? யாணனக்கக உரியணத யாணன 

இழந்தால் யாணனணய அணடயாளங்காை முடியுமா? 

‘அர்த்தமற்ற ககள்விகள்’ அர்த்தமற்றணவ! 
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ஒளிணயப் பற்றியும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் ககள்வி ககட்கமுடியும் 

(1) ஒளிணய      

 

அணனத்தும் ஒளிணய உைருமா, பார்க்குமா? ஒளிணய எது பார்க்கும், எது பார்க்காது? ஒளிணய எது உைரும், எது உைராது? ஒளிணய எது 

உைர்த்தும், எது உைர்த்தாது? ஒளிணய எது தாக்கும், எது தாக்காது? ஒளிணய எது ஈர்க்கும், எது ஈர்க்காது? ஒளிணய எது விலக்கும், எது 

விலக்காது? ஒளிணய எது கட்டுப்படுத்தும், எது கட்டுப்படுத்தாது? ஒளிணய எது விரும்பும், எது விரும்பாது? ஒளிணய எது பாதிக்கும், எது 

பாதிக்காது? ஒளிணய எது தடுக்கும், எது தடுக்காது? ஒளிணய ஏன் பார்க்க கவண்டும்? ஒளிணய அணடயாளங்காண்பது எப்படி? ஒளிணயக் 

கட்டுபடுத்துவது எப்படி? ஒளிணய அடக்குவது எப்படி? ஒளிணய விலக்குவது எப்படி? ஒளிணயத் தடுப்பது எப்படி? ஒளிணயத் தூண்டுவது எப்படி? 

ஒளிணய அறிவது எப்படி? ஒளிணய அளவிடுவது எப்படி? ஒளிணய அழிப்பது எப்படி? ஒளிணய உருவாக்குவது எப்படி?        

(2) ஒளியில்      

 

அணனத்தும் ஒளியில் இருக்கிறதா? ஒளியில் எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? ஒளியில் எது அடங்கும், எது அடங்காது? ஒளியில் எது கலக்கும், எது 

கலக்காது? ஒளியில் எது இருக்கும், எது இருக்காது? ஒளியிலிருந்து எது விலகும், எது விலகாது? ஒளியிலிருந்து பிரியக்கூடியது எது? ஒளியிலிருந்து 

எது சவளிப்படும், எது சவளிப்படாது? ஒளியிலிருந்து எது கதான்றும், எது கதான்றாது? ஒளியில் எது புலப்படும், எது புலப்படாது? ஒளியில் எது 

புகும், எது புகாது? ஒளியில் ஏன் அது இல்ணல? ஒளியில் ஏன் இது இல்ணல? 

(3) ஒளிகயாடு      

 

அணனத்தும் ஒளிகயாடு இருக்கிறதா? ஒளிகயாடு எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? ஒளிகயாடு எது க ரும், எது க ராது? ஒளிகயாடு எது இணையும், 

எது இணையாது? ஒளிகயாடு எது உறவாடும், எது உறவாடாது?  ஒளிகயாடு எது விணனபுரியும், எது விணனபுரியாது? ஒளிகயாடு எது வரும், எது 

வராது? ஒளிகயாடு எது ச ல்லும், எது ச ல்லாது? ஒளிகயாடு எது ச யல்படும், எது ச யல்படாது? ஒளிகயாடு எது கூடும், எது கூடாது? 

ஒளிகயாடு ஏன் அது இல்ணல? ஒளிகயாடு ஏன் இது இல்ணல? ஒளிகயாடு எது புைரும், எது புைராது? ஒளிகயாடு கூடிப் பிரிவது எது? ஒளிகயாடு 

கூடிப் பிரியாதது எது? ஒளிகயாடு கதான்றுவது எது, கதான்றாதது எது? ஒளிகயாடு கதான்றியது எது? ஒளிகயாடு அழிவது எது? ஒளிகயாடு 

எப்கபாதும் இருப்பது எது, எப்கபாதாவதும் இருப்பது எது, எப்கபாதும் இல்லாதது எது?  

(4) ஒளியாய்      

 

அணனத்தும் ஒளியாய் ஆகுமா? ஒளியாய் எது ஆகும், எது ஆகாது? ஒளியாய் எது மாறும், எது மாறாது? ஒளியாய் எது விளங்கும், எது விளங்காது? 

ஒளியாய் எது பரிைமிக்கும், எது பரிைமிக்காது? ஒளியாய் எது திகழும், எது திகழாது? ஒளியாய் எது உலாவும், எது உலவாது? ஒளியாய் எது 

சஜாலிக்கும், எது சஜாலிக்காது? ஒளியாய் எது வரும், எது வராது? ஒளியாய் எது கபாகும், எது கபாகாது? அது ஒளியாய் மாறுமா? அது ஒளியாய் 

ஆகுமா? ஒளியாய் ஆவது எப்படி? ஒளியாய் ஏன் ஆகமுடியாது?  எது ஒளியாய் ஆகாது? ஒளியாய் எது வரும்? ஒளியாய் எது வராது? ஒளியாய் எது 

கபாகும்? ஒளியாய் எது கபாகாது?  

(5) ஒளியால்      

 

அணனத்தும் ஒளியால் ஆகுமா? ஒளியால் எது ஆகும், எது ஆகாது? ஒளியால் எது பயனணடயும், எது பயனணடயாது? ஒளியால் எது 

நிணறவணடயும், எது நிணறவணடயாது? ஒளியால் எது திருப்தியணடயும், எது திருப்தியணடயாது? ஒளியால் எது நடக்கும், எது நடக்காது? ஒளியால் 

எது உண்டாகும், எது உண்டாகது? ஒளியால் எது அழியும், எது அழியாது? ஒளியால் எது இன்புறும், எது துன்புறும்? ஒளியால் என்ன பயன்? 

ஒளியால் என்ன புண்ணியம்? ஒளியால் என்ன பலன்? ஒளியால் என்ன லாபம்?  

(6) ஒளிக்கு      

 

அணனத்தும் ஒளிக்கு ஒத்ததா? ஒளிக்கு எது ஒத்தது, எது ஒத்ததல்ல? ஒளிக்கு எது நிகர், எது நிகரல்ல? ஒளிக்கு எது ஈடு, எது ஈடல்ல? ஒளிக்கு எது 

உகந்தது, எது உகந்ததல்ல? ஒளிக்கு எது ஏற்றது, எது ஏற்றதல்ல? ஒளிக்கு எது சபாருத்தமானது, எது சபாருத்தமற்றது? ஒளிக்கு எது கதணவ, எது 

கதணவயில்ணல? ஒளிக்கு எது ஏற்புணடயது, எது ஏற்புணடயதல்ல? ஒளிக்கு எது  மமானது, எது  மனற்றது? ஒளிக்கு எது வாய்ப்பளிக்கும், எது 

வாய்ப்பளிக்காது? ஒளிக்கு எது வாய்க்கும், எது வாய்க்காது? ஒளிக்கு எது முரண்பட்டது, எது முரண்படாதது? ஒளிக்கு எது உதவும், எது உதவாது? 

ஒளிக்கு எது கதணவப்படும், எது கதணவப்படாது? ஒளிக்கு எது முதலாகும், எது முதலாகாது? ஒளிக்கு எது முன், எது பின்? ஒளிக்கு எது எதிராகும், 

எது எதிராகாது? ஒளிக்கு எது பதிலீடாகும், எது பதிலீடாகாது?  ஒளிக்கு எது ஒப்பானது, எது ஒப்பற்றது? ஒளிக்கு எது காரைமாகும், எது 

காரைமாகாது? ஒளிக்கு எது கதணவ, எது கதணவயில்ணல?   

(7) ஒளிக்கக      

 

அணனத்தும் ஒளிக்கக உரித்தானதா? ஒளிக்கக எது உரித்தானது, எது உரித்தானதல்ல? ஒளிக்கக உரிய அணடயாளம் எது? எது ஒளிக்கக உரிய 

அணடயாளமல்ல? ஒளிக்கக உரியணத ஒளியிடமிருந்து பிரித்தால் ஒளி என்னவாகும்? ஒளிக்கக உரியணத ஒளி இழந்தால் அணடயாளங்காை 

முடியுமா?  

‘அர்த்தமற்ற ககள்விகள்’ அர்த்தமற்றணவ! 
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ஒலிணயப் பற்றியும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் ககள்வி ககட்கமுடியும் 

(1) ஒலிணய      

 

அணனத்தும் ஒலிணய உைருமா, பார்க்குமா? ஒலிணய எது பார்க்கும், எது பார்க்காது? ஒலிணய எது உைரும், எது உைராது? ஒலிணய எது 

உைர்த்தும், எது உைர்த்தாது? ஒலிணய எது தாக்கும், எது தாக்காது? ஒலிணய எது ஈர்க்கும், எது ஈர்க்காது? ஒலிணய எது விலக்கும், எது 

விலக்காது? ஒலிணய எது கட்டுப்படுத்தும், எது கட்டுப்படுத்தாது? ஒலிணய எது தூண்டும், எது தூண்டாது? ஒலிணய எது விரும்பும், எது 

விரும்பாது? ஒலிணய எது பாதிக்கும், எது பாதிக்காது? ஒலிணய எது தடுக்கும், எது தடுக்காது? ஒலிணய எது முடக்கும், எது முடக்காது? ஒலிணய 

அணடயாளங்காண்பது எப்படி? ஒலிணயக் கட்டுபடுத்துவது எப்படி? ஒலிணய விலக்குவது எப்படி? ஒலிணயத் தடுப்பது எப்படி? ஒலிணயத் 

தூண்டுவது எப்படி? ஒலிணய அறிவது எப்படி? ஒலிணய அளவிடுவது எப்படி? ஒலிணய அழிப்பது எப்படி? ஒலிணய உருவாக்குவது எப்படி?        

(2) ஒலியில்      

 

அணனத்தும் ஒலியில் இருக்கிறதா? ஒலியில் எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? ஒலியில் எது அடங்கும், எது அடங்காது? ஒலியில் எது கலக்கும், எது 

கலக்காது? ஒலியில் எது இருக்கும், எது இருக்காது? ஒலியிலிருந்து எது விலகும், எது விலகாது? ஒலியிலிருந்து பிரியக்கூடியது எது? ஒலியிலிருந்து 

எது சவளிப்படும், எது சவளிப்படாது? ஒலியிலிருந்து எது கதான்றும், எது கதான்றாது? ஒலியில் எது புலப்படும், எது புலப்படாது? ஒலியில் 

எது புகும், எது புகாது? ஒலியில் ஏன் அது இல்ணல? ஒலியில் ஏன் இது இல்ணல? 

(3) ஒலிகயாடு      

 

அணனத்தும் ஒலிகயாடு இருக்கிறதா? ஒலிகயாடு எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? ஒலிகயாடு எது க ரும், எது க ராது? ஒலிகயாடு எது இணையும், 

எது இணையாது? ஒலிகயாடு எது உறவாடும், எது உறவாடாது?  ஒலிகயாடு எது விணனபுரியும், எது விணனபுரியாது? ஒலிகயாடு எது வரும், எது 

வராது? ஒலிகயாடு எது ச ல்லும், எது ச ல்லாது? ஒலிகயாடு எது ச யல்படும், எது ச யல்படாது? ஒலிகயாடு எது கூடும், எது கூடாது? 

ஒலிகயாடு ஏன் அது இல்ணல? ஒலிகயாடு ஏன் இது இல்ணல? ஒலிகயாடு எது புைரும், எது புைராது? ஒலிகயாடு கூடிப் பிரிவது எது? ஒலிகயாடு 

கூடிப் பிரியாதது எது? ஒலிகயாடு கதான்றுவது எது, கதான்றாதது எது? ஒலிகயாடு கதான்றியது எது? ஒலிகயாடு அழிவது எது? ஒலிகயாடு 

எப்கபாதும் இருப்பது எது, எப்கபாதாவதும் இருப்பது எது, எப்கபாதும் இல்லாதது எது?  

(4) ஒலியாய்      

 

அணனத்தும் ஒலியாய் ஆகுமா? ஒலியாய் எது ஆகும், எது ஆகாது? ஒலியாய் எது மாறும், எது மாறாது? ஒலியாய் எது விளங்கும், எது விளங்காது? 

ஒலியாய் எது பரிைமிக்கும், எது பரிைமிக்காது? ஒலியாய் எது திகழும், எது திகழாது? ஒலியாய் எது உலாவும், எது உலவாது? ஒலியாய் எது 

சஜாலிக்கும், எது சஜாலிக்காது? ஒலியாய் எது வரும், எது வராது? ஒலியாய் எது கபாகும், எது கபாகாது? அது ஒலியாய் மாறுமா? அது ஒலியாய் 

ஆகுமா? ஒலியாய் ஆவது எப்படி? ஒலியாய் ஏன் ஆகமுடியாது?  எது ஒலியாய் ஆகாது? ஒலியாய் எது வரும்? ஒலியாய் எது வராது? ஒலியாய் எது 

கபாகும்? ஒலியாய் எது கபாகாது?  

(5) ஒலியால்      

 

அணனத்தும் ஒலியால் ஆகுமா? ஒலியால் எது ஆகும், எது ஆகாது? ஒலியால் எது பயனணடயும், எது பயனணடயாது? ஒலியால் எது 

நிணறவணடயும், எது நிணறவணடயாது? ஒலியால் எது திருப்தியணடயும், எது திருப்தியணடயாது? ஒலியால் எது நடக்கும், எது நடக்காது? ஒலியால் 

எது உண்டாகும், எது உண்டாகது? ஒலியால் எது அழியும், எது அழியாது? ஒலியால் எது இன்புறும், எது துன்புறும்? ஒலியால் என்ன பயன்? 

ஒலியால் என்ன புண்ணியம்? ஒலியால் என்ன பலன்? ஒலியால் என்ன லாபம்?  

(6) ஒலிக்கு      

 

அணனத்தும் ஒலிக்கு ஒத்ததா? ஒலிக்கு எது ஒத்தது, எது ஒத்ததல்ல? ஒலிக்கு எது நிகர், எது நிகரல்ல? ஒலிக்கு எது ஈடு, எது ஈடல்ல? ஒலிக்கு எது 

உகந்தது, எது உகந்ததல்ல? ஒலிக்கு எது ஏற்றது, எது ஏற்றதல்ல? ஒலிக்கு எது சபாருத்தமானது, எது சபாருத்தமற்றது? ஒலிக்கு எது கதணவ, எது 

கதணவயில்ணல? ஒலிக்கு எது ஏற்புணடயது, எது ஏற்புணடயதல்ல? ஒலிக்கு எது  மமானது, எது  மனற்றது? ஒலிக்கு எது வாய்ப்பளிக்கும், எது 

வாய்ப்பளிக்காது? ஒலிக்கு எது வாய்க்கும், எது வாய்க்காது? ஒலிக்கு எது முரண்பட்டது, எது முரண்படாதது? ஒலிக்கு எது உதவும், எது உதவாது? 

ஒலிக்கு எது கதணவப்படும், எது கதணவப்படாது? ஒலிக்கு எது முன், எது பின்? ஒலிக்கு எது எதிராகும், எது எதிராகாது? ஒலிக்கு எது 

பதிலீடாகும், எது பதிலீடாகாது? ஒலிக்கு எது ஒப்பானது, எது ஒப்பற்றது? ஒலிக்கு எது காரைமாகும், எது காரைமாகாது? ஒலிக்கு எது கதணவ, 

எது கதணவயில்ணல?   

(7) ஒலிக்கக      

 

அணனத்தும் ஒலிக்கக உரித்தானதா? ஒலிக்கக எது உரித்தானது, எது உரித்தானதல்ல? ஒலிக்கக உரிய அணடயாளம் எது? எது ஒலிக்கக உரிய 

அணடயாளமல்ல? ஒலிக்கக உரியணத ஒலியிடமிருந்து பிரித்தால் ஒலி என்னவாகும்? ஒலிக்கக உரியணத ஒலி இழந்தால் ஒலிணய அணடயாளங்காை 

முடியுமா? 

‘அர்த்தமற்ற ககள்விகள்’ அர்த்தமற்றணவ! 
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அணுணவப் பற்றியும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் ககள்வி ககட்கமுடியும் 

(1) அணுணவ      

 

அணனத்தும் அணுணவ உைருமா, பார்க்குமா? அணுணவ எது பார்க்கும், எது பார்க்காது? அணுணவ எது உைரும், எது உைராது? அணுணவ எது 

உைர்த்தும், எது உைர்த்தாது? அணுணவ எது தாக்கும், எது தாக்காது? அணுணவ எது ஈர்க்கும், எது ஈர்க்காது? அணுணவ எது விலக்கும், எது 

விலக்காது? அணுணவ எது கட்டுப்படுத்தும், எது கட்டுப்படுத்தாது? அணுணவ எது தூண்டும், எது தூண்டாது? அணுணவ எது விரும்பும், எது 

விரும்பாது? அணுணவ எது பாதிக்கும், எது பாதிக்காது? அணுணவ எது தடுக்கும், எது தடுக்காது? அணுணவ எது அடக்கும், எது அடக்காது? 

அணுணவ எது முடக்கும், எது முடக்காது?  அணுணவ அணடயாளங்காண்பது எப்படி? அணுணவப் பார்ப்பது எப்படி? அணுணவக் கட்டுபடுத்துவது 

எப்படி? அணுணவத் தூண்டுவது எப்படி? அணுணவ அளவிடுவது எப்படி? அணுணவ அழிப்பது எப்படி? அணுணவ உருவாக்குவது எப்படி?        

(2) அணுவில்      

 

அணனத்தும் அணுவில் இருக்கிறதா? அணுவில் எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? அணுவில் எது அடங்கும், எது அடங்காது? அணுவில் எது கலக்கும், 

எது கலக்காது? அணுவில் எது இருக்கும், எது இருக்காது? அணுவிலிருந்து எது விலகும், எது விலகாது? அணுவிலிருந்து பிரியக்கூடியது எது? 

அணுவிலிருந்து எது சவளிப்படும், எது சவளிப்படாது? அணுவிலிருந்து எது கதான்றும், எது கதான்றாது? அணுவில் எது புலப்படும், எது 

புலப்படாது? அணுவில் எது புகும், எது புகாது? அணுவில் ஏன் அது இல்ணல? அணுவில் ஏன் இது இல்ணல? 

(3) அணுகவாடு      

 

அணனத்தும் அணுகவாடு இருக்கிறதா? அணுகவாடு எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? அணுகவாடு எது க ரும், எது க ராது? அணுகவாடு எது 

இணையும், எது இணையாது? அணுகவாடு எது உறவாடும், எது உறவாடாது? அணுகவாடு எது விணனபுரியும், எது விணனபுரியாது? அணுகவாடு 

எது வரும், எது வராது? அணுகவாடு எது ச ல்லும், எது ச ல்லாது? அணுகவாடு எது ச யல்படும், எது ச யல்படாது? அணுகவாடு எது கூடும், 

எது கூடாது? அணுகவாடு ஏன் அது இல்ணல? அணுகவாடு ஏன் இது இல்ணல? அணுகவாடு எது புைரும், எது புைராது? அணுகவாடு கூடிப் 

பிரிவது எது? அணுகவாடு கூடிப் பிரியாதது எது? அணுகவாடு கதான்றுவது எது, கதான்றாதது எது? அணுகவாடு கதான்றியது எது? அணுகவாடு 

அழிவது எது? அணுகவாடு எப்கபாதும் இருப்பது எது, எப்கபாதாவதும் இருப்பது எது, எப்கபாதும் இல்லாதது எது?  

(4) அணுவாய்      

 

அணனத்தும் அணுவாய் ஆகுமா? அணுவாய் எது ஆகும், எது ஆகாது? அணுவாய் எது மாறும், எது மாறாது? அணுவாய் எது விளங்கும், எது 

விளங்காது? அணுவாய் எது பரிைமிக்கும், எது பரிைமிக்காது? அணுவாய் எது திகழும், எது திகழாது? அணுவாய் எது உலாவும், எது உலவாது? 

அணுவாய் எது சஜாலிக்கும், எது சஜாலிக்காது? அணுவாய் எது வரும், எது வராது? அணுவாய் எது கபாகும், எது கபாகாது? அது அணுவாய் 

மாறுமா? அது அணுவாய் ஆகுமா? அணுவாய் ஆவது எப்படி? அணுவாய் ஏன் ஆகமுடியாது?  எது அணுவாய் ஆகாது? அணுவாய் எது வரும்? 

அணுவாய் எது வராது? அணுவாய் எது கபாகும்? அணுவாய் எது கபாகாது?  

(5) அணுவால்      

 

அணனத்தும் அணுவால் ஆகுமா? அணுவால் எது ஆகும், எது ஆகாது? அணுவால் எது பயனணடயும், எது பயனணடயாது? அணுவால் எது 

நிணறவணடயும், எது நிணறவணடயாது? அணுவால் எது திருப்தியணடயும், எது திருப்தியணடயாது? அணுவால் எது நடக்கும், எது நடக்காது? 

அணுவால் எது உண்டாகும், எது உண்டாகது? அணுவால் எது அழியும், எது அழியாது? அணுவால் எது இன்புறும், எது துன்புறும்? அணுவால் 

என்ன பயன்? அணுவால் என்ன புண்ணியம்? அணுவால் என்ன பலன்? அணுவால் என்ன லாபம்?  

(6) அணுவிற்கு      

 

அணனத்தும் அணுவிற்கு ஒத்ததா? அணுவிற்கு எது ஒத்தது, எது ஒத்ததல்ல? அணுவிற்கு எது நிகர், எது நிகரல்ல? அணுவிற்கு எது ஈடு, எது ஈடல்ல? 

அணுவிற்கு எது உகந்தது, எது உகந்ததல்ல? அணுவிற்கு எது ஏற்றது, எது ஏற்றதல்ல? அணுவிற்கு எது சபாருத்தமானது, எது சபாருத்தமற்றது? 

அணுவிற்கு எது கதணவ, எது கதணவயில்ணல? அணுவிற்கு எது ஏற்புணடயது, எது ஏற்புணடயதல்ல? அணுவிற்கு எது  மமானது, எது  மனற்றது? 

அணுவிற்கு எது வாய்ப்பளிக்கும், எது வாய்ப்பளிக்காது? அணுவிற்கு எது வாய்க்கும், எது வாய்க்காது? அணுவிற்கு எது முரண்பட்டது, எது 

முரண்படாதது? அணுவிற்கு எது உதவும், எது உதவாது? அணுவிற்கு எது கதணவப்படும், எது கதணவப்படாது? அணுவிற்கு எது முன், எது பின்? 

அணுவிற்கு எது எதிராகும், எது எதிராகாது? அணுவிற்கு எது பதிலீடாகும், எது பதிலீடாகாது? அணுவிற்கு எது ஒப்பானது, எது ஒப்பற்றது? 

அணுவிற்கு எது காரைமாகும், எது காரைமாகாது? அணுவிற்கு எது கதணவ, எது கதணவயில்ணல?   

(7) அணுவிற்கக      

 

அணனத்தும் அணுவிற்கக உரித்தானதா? அணுவிற்கக எது உரித்தானது, எது உரித்தானதல்ல? அணுவிற்கக உரிய அணடயாளம் எது? எது 

அணுவிற்கக உரிய அணடயாளமல்ல? அணுவிற்கக உரியணத அணுவிடமிருந்து பிரித்தால் அணு என்னவாகும்? அணுவிற்கக உரியணத அணு 

இழந்தால் அணுணவ அணடயாளங்காை முடியுமா? 

‘அர்த்தமற்ற ககள்விகள்’ அர்த்தமற்றணவ! 
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பாணலப் பற்றியும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் ககள்வி ககட்கமுடியும் 

(1) பாணல      

 

அணனத்தும் பாணல உைருமா, பார்க்குமா? பாணல எது பார்க்கும், எது பார்க்காது? பாணல எது உைரும், எது உைராது? பாணல எது 

உைர்த்தும், எது உைர்த்தாது? பாணல எது தாக்கும், எது தாக்காது? பாணல எது ஈர்க்கும், எது ஈர்க்காது? பாணல எது விலக்கும், எது விலக்காது? 

பாணல எது கட்டுப்படுத்தும், எது கட்டுப்படுத்தாது? பாணல எது தூண்டும், எது தூண்டாது? பாணல எது விரும்பும், எது விரும்பாது? பாணல எது 

பாதிக்கும், எது பாதிக்காது? பாணல ஏன் பார்க்க கவண்டும்? பாணல அணடயாளங்காண்பது எப்படி? பாணல அடக்குவது எப்படி? பாணல 

விலக்குவது எப்படி? பாணலத் தடுப்பது எப்படி? பாணலத் தூண்டுவது எப்படி? பாணல அறிவது எப்படி? பாணல அளவிடுவது எப்படி? பாணல 

அழிப்பது எப்படி? பாணல உருவாக்குவது எப்படி?        

(2) பாலில்      

 

அணனத்தும் பாலில் இருக்கிறதா? பாலில் எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? பாலில் எது அடங்கும், எது அடங்காது? பாலில் எது கலக்கும், எது 

கலக்காது? பாலில் எது இருக்கும், எது இருக்காது? பாலிலிருந்து எது விலகும், எது விலகாது? பாலிலிருந்து பிரியக்கூடியது எது? பாலிலிருந்து 

எது சவளிப்படும், எது சவளிப்படாது? பாலிலிருந்து எது கதான்றும், எது கதான்றாது? பாலில் எது புலப்படும், எது புலப்படாது? பாலில் எது 

புகும், எது புகாது? பாலில் ஏன் அது இல்ணல? பாலில் ஏன் இது இல்ணல? 

(3) பாகலாடு      

 

அணனத்தும் பாகலாடு இருக்கிறதா? பாகலாடு எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? பாகலாடு எது க ரும், எது க ராது? பாகலாடு எது இணையும், எது 

இணையாது? பாகலாடு எது உறவாடும், எது உறவாடாது? பாகலாடு எது விணனபுரியும், எது விணனபுரியாது? பாகலாடு எது வரும், எது வராது? 

பாகலாடு எது ச ல்லும், எது ச ல்லாது? பாகலாடு எது ச யல்படும், எது ச யல்படாது? பாகலாடு எது கூடும், எது கூடாது? பாகலாடு ஏன் 

அது இல்ணல? பாகலாடு ஏன் இது இல்ணல? பாகலாடு எது புைரும், எது புைராது? பாகலாடு கூடிப் பிரிவது எது? பாகலாடு கூடிப் பிரியாதது 

எது? பாகலாடு கதான்றுவது எது, கதான்றாதது எது? பாகலாடு கதான்றியது எது? பாகலாடு அழிவது எது? பாகலாடு எப்கபாதும் இருப்பது 

எது, எப்கபாதும் இல்லாதது எது??  

(4) பாலாய்      

 

அணனத்தும் பாலாய் ஆகுமா? பாலாய் எது ஆகும், எது ஆகாது? பாலாய் எது மாறும், எது மாறாது? பாலாய் எது விளங்கும், எது விளங்காது? 

பாலாய் எது பரிைமிக்கும், எது பரிைமிக்காது? பாலாய் எது திகழும், எது திகழாது? பாலாய் எது உலாவும், எது உலவாது? பாலாய் எது 

சஜாலிக்கும், எது சஜாலிக்காது? பாலாய் எது வரும், எது வராது? பாலாய் எது கபாகும், எது கபாகாது? அது பாலாய் மாறுமா? அது பாலாய் 

ஆகுமா? பாலாய் ஆவது எப்படி? பாலாய் ஏன் ஆகமுடியாது?  எது பாலாய் ஆகாது? பாலாய் எது வரும்? பாலாய் எது வராது? பாலாய் எது 

கபாகும்? பாலாய் எது கபாகாது?  

(5) பாலால்      

 

அணனத்தும் பாலால் ஆகுமா? பாலால் எது ஆகும், எது ஆகாது? பாலால் எது பயனணடயும், எது பயனணடயாது? பாலால் எது நிணறவணடயும், 

எது நிணறவணடயாது? பாலால் எது திருப்தியணடயும், எது திருப்தியணடயாது? பாலால் எது நடக்கும், எது நடக்காது? பாலால் எது உண்டாகும், 

எது உண்டாகது? பாலால் எது அழியும், எது அழியாது? பாலால் எது இன்புறும், எது துன்புறும்? பாலால் என்ன பயன்? பாலால் என்ன 

புண்ணியம்? பாலால் என்ன பலன்? பாலால் என்ன லாபம்?  

(6) பாலுக்கு      

 

அணனத்தும் பாலுக்கு ஒத்ததா? பாலுக்கு எது ஒத்தது, எது ஒத்ததல்ல? பாலுக்கு எது நிகர், எது நிகரல்ல? பாலுக்கு எது ஈடு, எது ஈடல்ல? பாலுக்கு 

எது உகந்தது, எது உகந்ததல்ல? பாலுக்கு எது ஏற்றது, எது ஏற்றதல்ல? பாலுக்கு எது சபாருத்தமானது, எது சபாருத்தமற்றது? பாலுக்கு எது 

கதணவ, எது கதணவயில்ணல? பாலுக்கு எது ஏற்புணடயது, எது ஏற்புணடயதல்ல? பாலுக்கு எது  மமானது, எது  மனற்றது? பாலுக்கு எது 

வாய்ப்பளிக்கும், எது வாய்ப்பளிக்காது? பாலுக்கு எது வாய்க்கும், எது வாய்க்காது? பாலுக்கு எது முரண்பட்டது, எது முரண்படாதது? பாலுக்கு 

எது உதவும், எது உதவாது? பாலுக்கு எது கதணவப்படும், எது கதணவப்படாது? பாலுக்கு எது முன், எது பின்? பாலுக்கு எது எதிராகும், எது 

எதிராகாது? பாலுக்கு எது பதிலீடாகும், எது பதிலீடாகாது?  பாலுக்கு எது ஒப்பானது, எது ஒப்பற்றது? பாலுக்கு எது காரைமாகும், எது 

காரைமாகாது? பாலுக்கு எது கதணவ, எது கதணவயில்ணல?   

(7) பாலுக்கக      

 

அணனத்தும் பாலுக்கக உரித்தானதா? பாலுக்கக எது உரித்தானது, எது உரித்தானதல்ல? பாலுக்கக உரிய அணடயாளம் எது? எது பாலுக்கக உரிய 

அணடயாளமல்ல? பாலுக்கக உரியணத பாலிடமிருந்து பிரித்தால் பால் என்னவாகும்? பாலுக்கக உரியணத பால் இழந்தால் பாணல 

அணடயாளங்காை முடியுமா? 

‘அர்த்தமற்ற ககள்விகள்’ அர்த்தமற்றணவ! 
              



அர்த்தவியல் 

 
 

133 

Genius Mother Institute 

கல்ணலப் பற்றியும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் ககள்வி ககட்கமுடியும் 

(1) கல்ணல      

 

அணனத்தும் கல்ணல உைருமா, பார்க்குமா? கல்ணல எது பார்க்கும், எது பார்க்காது? கல்ணல எது உைரும், எது உைராது? கல்ணல எது 

உைர்த்தும், எது உைர்த்தாது? கல்ணல எது தாக்கும், எது தாக்காது? கல்ணல எது ஈர்க்கும், எது ஈர்க்காது? கல்ணல எது விலக்கும், எது விலக்காது? 

கல்ணல எது கட்டுப்படுத்தும், எது கட்டுப்படுத்தாது? கல்ணல எது தூண்டும், எது தூண்டாது? கல்ணல எது விரும்பும், எது விரும்பாது? கல்ணல 

எது பாதிக்கும், எது பாதிக்காது? கல்ணல ஏன் பார்க்க கவண்டும்? கல்ணல அணடயாளங்காண்பது எப்படி? கல்ணல விலக்குவது எப்படி? கல்ணலத் 

தடுப்பது எப்படி? கல்ணலத் தூண்டுவது எப்படி? கல்ணல அறிவது எப்படி? கல்ணல அளவிடுவது எப்படி? கல்ணல அழிப்பது எப்படி? கல்ணல 

உருவாக்குவது எப்படி?        

(2) கல்லில்      

 

அணனத்தும் கல்லில் இருக்கிறதா? கல்லில் எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? கல்லில் எது அடங்கும், எது அடங்காது? கல்லில் எது கலக்கும், எது 

கலக்காது? கல்லில் எது இருக்கும், எது இருக்காது? கல்லிலிருந்து எது விலகும், எது விலகாது? கல்லிலிருந்து பிரியக்கூடியது எது? கல்லிலிருந்து 

எது சவளிப்படும், எது சவளிப்படாது? கல்லிலிருந்து எது கதான்றும், எது கதான்றாது? கல்லில் எது புலப்படும், எது புலப்படாது? கல்லில் எது 

புகும், எது புகாது? கல்லில் ஏன் அது இல்ணல? கல்லில் ஏன் இது இல்ணல? 

(3) கல்கலாடு      

 

அணனத்தும் கல்கலாடு இருக்கிறதா? கல்கலாடு எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? கல்கலாடு எது க ரும், எது க ராது? கல்கலாடு எது இணையும், 

எது இணையாது? கல்கலாடு எது உறவாடும், எது உறவாடாது? கல்கலாடு எது விணனபுரியும், எது விணனபுரியாது? கல்கலாடு எது வரும், எது 

வராது? கல்கலாடு எது ச ல்லும், எது ச ல்லாது? கல்கலாடு எது ச யல்படும், எது ச யல்படாது? கல்கலாடு எது கூடும், எது கூடாது? கல்கலாடு 

ஏன் அது இல்ணல? கல்கலாடு ஏன் இது இல்ணல? கல்கலாடு எது புைரும், எது புைராது? கல்கலாடு கூடிப் பிரிவது எது? கல்கலாடு கூடிப் 

பிரியாதது எது? கல்கலாடு கதான்றுவது எது, கதான்றாதது எது? கல்கலாடு கதான்றியது எது? கல்கலாடு அழிவது எது? கல்கலாடு எப்கபாதும் 

இருப்பது எது, எப்கபாதும் இல்லாதது எது??  

(4) கல்லாய்      

 

அணனத்தும் கல்லாய் ஆகுமா? கல்லாய் எது ஆகும், எது ஆகாது? கல்லாய் எது மாறும், எது மாறாது? கல்லாய் எது விளங்கும், எது விளங்காது? 

கல்லாய் எது பரிைமிக்கும், எது பரிைமிக்காது? கல்லாய் எது திகழும், எது திகழாது? கல்லாய் எது உலாவும், எது உலவாது? கல்லாய் எது 

சஜாலிக்கும், எது சஜாலிக்காது? கல்லாய் எது வரும், எது வராது? கல்லாய் எது கபாகும், எது கபாகாது? அது கல்லாய் மாறுமா? அது கல்லாய் 

ஆகுமா? கல்லாய் ஆவது எப்படி? கல்லாய் ஏன் ஆகமுடியாது?  எது கல்லாய் ஆகாது? கல்லாய் எது வரும்? கல்லாய் எது வராது? கல்லாய் எது 

கபாகும்? கல்லாய் எது கபாகாது?  

(5) கல்லால்      

 

அணனத்தும் கல்லால் ஆகுமா? கல்லால் எது ஆகும், எது ஆகாது? கல்லால் எது பயனணடயும், எது பயனணடயாது? கல்லால் எது நிணறவணடயும், 

எது நிணறவணடயாது? கல்லால் எது திருப்தியணடயும், எது திருப்தியணடயாது? கல்லால் எது நடக்கும், எது நடக்காது? கல்லால் எது உண்டாகும், 

எது உண்டாகது? கல்லால் எது அழியும், எது அழியாது? கல்லால் எது இன்புறும், எது துன்புறும்? கல்லால் என்ன பயன்? கல்லால் என்ன 

புண்ணியம்? கல்லால் என்ன பலன்? கல்லால் என்ன லாபம்?  

(6) கல்லுக்கு      

 

அணனத்தும் கல்லுக்கு ஒத்ததா? கல்லுக்கு எது ஒத்தது, எது ஒத்ததல்ல? கல்லுக்கு எது நிகர், எது நிகரல்ல? கல்லுக்கு எது ஈடு, எது ஈடல்ல? 

கல்லுக்கு எது உகந்தது, எது உகந்ததல்ல? கல்லுக்கு எது ஏற்றது, எது ஏற்றதல்ல? கல்லுக்கு எது சபாருத்தமானது, எது சபாருத்தமற்றது? கல்லுக்கு 

எது கதணவ, எது கதணவயில்ணல? கல்லுக்கு எது ஏற்புணடயது, எது ஏற்புணடயதல்ல? கல்லுக்கு எது  மமானது, எது  மனற்றது? கல்லுக்கு எது 

வாய்ப்பளிக்கும், எது வாய்ப்பளிக்காது? கல்லுக்கு எது வாய்க்கும், எது வாய்க்காது? கல்லுக்கு எது முரண்பட்டது, எது முரண்படாதது? கல்லுக்கு 

எது உதவும், எது உதவாது? கல்லுக்கு எது கதணவப்படும், எது கதணவப்படாது? கல்லுக்கு எது முதலாகும், எது முதலாகாது? கல்லுக்கு எது முன், 

எது பின்? கல்லுக்கு எது எதிராகும், எது எதிராகாது? கல்லுக்கு எது பதிலீடாகும், எது பதிலீடாகாது? கல்லுக்கு எது ஒப்பானது, எது ஒப்பற்றது? 

கல்லுக்கு எது காரைமாகும், எது காரைமாகாது? கல்லுக்கு எது கதணவ, எது கதணவயில்ணல?   

(7) கல்லுக்கக      

 

அணனத்தும் கல்லுக்கக உரித்தானதா? கல்லுக்கக எது உரித்தானது, எது உரித்தானதல்ல? கல்லுக்கக உரிய அணடயாளம் எது? எது கல்லுக்கக 

உரிய அணடயாளமல்ல? கல்லுக்கக உரியணத கல்லிடமிருந்து பிரித்தால் கல் என்னவாகும்? கல்லுக்கக உரியணத கல் இழந்தால் கல்ணல 

அணடயாளங்காை முடியுமா? 

‘அர்த்தமற்ற ககள்விகள்’ அர்த்தமற்றணவ! 
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Genius Mother Institute 

புல்ணலப் பற்றியும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் ககள்வி ககட்கமுடியும் 

(1) புல்ணல      

 

அணனத்தும் புல்ணல உைருமா, பார்க்குமா? புல்ணல எது பார்க்கும், எது பார்க்காது? புல்ணல எது உைரும், எது உைராது? புல்ணல எது 

உைர்த்தும், எது உைர்த்தாது? புல்ணல எது தாக்கும், எது தாக்காது? புல்ணல எது ஈர்க்கும், எது ஈர்க்காது? புல்ணல எது விலக்கும், எது 

விலக்காது? புல்ணல எது கட்டுப்படுத்தும், எது கட்டுப்படுத்தாது? புல்ணல எது தூண்டும், எது தூண்டாது? புல்ணல எது விரும்பும், எது 

விரும்பாது? புல்ணல எது பாதிக்கும், எது பாதிக்காது? புல்ணல எது தடுக்கும், எது தடுக்காது? புல்ணல எது அடக்கும், எது அடக்காது? புல்ணல 

எது முடக்கும், எது முடக்காது?  புல்ணல ஏன் பார்க்க கவண்டும்? புல்ணல அணடயாளங்காண்பது எப்படி? புல்ணலக் கட்டுபடுத்துவது எப்படி? 

புல்ணல அடக்குவது எப்படி? புல்ணல அளவிடுவது எப்படி? புல்ணல அழிப்பது எப்படி? புல்ணல உருவாக்குவது எப்படி?        

(2) புல்லில்      

 

அணனத்தும் புல்லில் இருக்கிறதா? புல்லில் எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? புல்லில் எது அடங்கும், எது அடங்காது? புல்லில் எது கலக்கும், எது 

கலக்காது? புல்லில் எது இருக்கும், எது இருக்காது? புல்லிலிருந்து எது விலகும், எது விலகாது? புல்லிலிருந்து பிரியக்கூடியது எது? புல்லிலிருந்து 

எது சவளிப்படும், எது சவளிப்படாது? புல்லிலிருந்து எது கதான்றும், எது கதான்றாது? புல்லில் எது புலப்படும், எது புலப்படாது? புல்லில் 

எது புகும், எது புகாது? புல்லில் ஏன் அது இல்ணல? புல்லில் ஏன் இது இல்ணல? 

(3) புல்கலாடு      

 

அணனத்தும் புல்கலாடு இருக்கிறதா? புல்கலாடு எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? புல்கலாடு எது க ரும், எது க ராது? புல்கலாடு எது இணையும், 

எது இணையாது? புல்கலாடு எது உறவாடும், எது உறவாடாது?  புல்கலாடு எது விணனபுரியும், எது விணனபுரியாது? புல்கலாடு எது வரும், எது 

வராது? புல்கலாடு எது ச ல்லும், எது ச ல்லாது? புல்கலாடு எது ச யல்படும், எது ச யல்படாது? புல்கலாடு எது கூடும், எது கூடாது? 

புல்கலாடு ஏன் அது இல்ணல? புல்கலாடு ஏன் இது இல்ணல? புல்கலாடு எது புைரும், எது புைராது? புல்கலாடு கூடிப் பிரிவது எது? புல்கலாடு 

கூடிப் பிரியாதது எது? புல்கலாடு கதான்றுவது எது, கதான்றாதது எது? புல்கலாடு கதான்றியது எது? புல்கலாடு அழிவது எது? புல்கலாடு 

எப்கபாதும் இருப்பது எது, எப்கபாதும் இல்லாதது எது??  

(4) புல்லாய்      

 

அணனத்தும் புல்லாய் ஆகுமா? புல்லாய் எது ஆகும், எது ஆகாது? புல்லாய் எது மாறும், எது மாறாது? புல்லாய் எது விளங்கும், எது விளங்காது? 

புல்லாய் எது பரிைமிக்கும், எது பரிைமிக்காது? புல்லாய் எது திகழும், எது திகழாது? புல்லாய் எது உலாவும், எது உலவாது? புல்லாய் எது 

சஜாலிக்கும், எது சஜாலிக்காது? புல்லாய் எது வரும், எது வராது? புல்லாய் எது கபாகும், எது கபாகாது? அது புல்லாய் மாறுமா? அது புல்லாய் 

ஆகுமா? புல்லாய் ஆவது எப்படி? புல்லாய் ஏன் ஆகமுடியாது?  எது புல்லாய் ஆகாது? புல்லாய் எது வரும்? புல்லாய் எது வராது? புல்லாய் எது 

கபாகும்? புல்லாய் எது கபாகாது?  

(5) புல்லால்      

 

அணனத்தும் புல்லால் ஆகுமா? புல்லால் எது ஆகும், எது ஆகாது? புல்லால் எது பயனணடயும், எது பயனணடயாது? புல்லால் எது 

நிணறவணடயும், எது நிணறவணடயாது? புல்லால் எது திருப்தியணடயும், எது திருப்தியணடயாது? புல்லால் எது நடக்கும், எது நடக்காது? புல்லால் 

எது உண்டாகும், எது உண்டாகது? புல்லால் எது அழியும், எது அழியாது? புல்லால் எது இன்புறும், எது துன்புறும்? புல்லால் என்ன பயன்? 

புல்லால் என்ன புண்ணியம்? புல்லால் என்ன பலன்? புல்லால் என்ன லாபம்?  

(6) புல்லுக்கு      

 

அணனத்தும் புல்லுக்கு ஒத்ததா? புல்லுக்கு எது ஒத்தது, எது ஒத்ததல்ல? புல்லுக்கு எது நிகர், எது நிகரல்ல? புல்லுக்கு எது ஈடு, எது ஈடல்ல? 

புல்லுக்கு எது உகந்தது, எது உகந்ததல்ல? புல்லுக்கு எது ஏற்றது, எது ஏற்றதல்ல? புல்லுக்கு எது சபாருத்தமானது, எது சபாருத்தமற்றது? 

புல்லுக்கு எது கதணவ, எது கதணவயில்ணல? புல்லுக்கு எது ஏற்புணடயது, எது ஏற்புணடயதல்ல? புல்லுக்கு எது  மமானது, எது  மனற்றது? 

புல்லுக்கு எது வாய்ப்பளிக்கும், எது வாய்ப்பளிக்காது? புல்லுக்கு எது வாய்க்கும், எது வாய்க்காது? புல்லுக்கு எது முரண்பட்டது, எது 

முரண்படாதது? புல்லுக்கு எது உதவும், எது உதவாது? புல்லுக்கு எது கதணவப்படும், எது கதணவப்படாது? புல்லுக்கு எது முதலாகும், எது 

முதலாகாது? புல்லுக்கு எது முன், எது பின்? புல்லுக்கு எது எதிராகும், எது எதிராகாது? புல்லுக்கு எது பதிலீடாகும், எது பதிலீடாகாது?  

புல்லுக்கு எது ஒப்பானது, எது ஒப்பற்றது? புல்லுக்கு எது காரைமாகும், எது காரைமாகாது? புல்லுக்கு எது கதணவ, எது கதணவயில்ணல?   

(7) புல்லுக்கக      

 

அணனத்தும் புல்லுக்கக உரித்தானதா? புல்லுக்கக எது உரித்தானது, எது உரித்தானதல்ல? புல்லுக்கக உரிய அணடயாளம் எது? எது புல்லுக்கக 

உரிய அணடயாளமல்ல? புல்லுக்கக உரியணத புல்லிடமிருந்து பிரித்தால் புல் என்னவாகும்? புல்லுக்கக உரியணத புல் இழந்தால் புல்ணல 

அணடயாளங்காை முடியுமா? 

‘அர்த்தமற்ற ககள்விகள்’ அர்த்தமற்றணவ! 
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Genius Mother Institute 

கிளிணயப் பற்றியும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் ககள்வி ககட்கமுடியும் 

(1) கிளிணய      

 

அணனத்தும் கிளிணய உைருமா, பார்க்குமா? கிளிணய எது பார்க்கும், எது பார்க்காது? கிளிணய எது உைரும், எது உைராது? கிளிணய எது 

உைர்த்தும், எது உைர்த்தாது? கிளிணய எது தாக்கும், எது தாக்காது? கிளிணய எது ஈர்க்கும், எது ஈர்க்காது? கிளிணய எது விலக்கும், எது 

விலக்காது? கிளிணய எது கட்டுப்படுத்தும், எது கட்டுப்படுத்தாது? கிளிணய எது தூண்டும், எது தூண்டாது? கிளிணய எது விரும்பும், எது 

விரும்பாது? கிளிணய எது பாதிக்கும், எது பாதிக்காது? கிளிணய எது தடுக்கும், எது தடுக்காது? கிளிணய எது அடக்கும், எது அடக்காது? கிளிணய 

எது முடக்கும், எது முடக்காது?  கிளிணய அணடயாளங்காண்பது எப்படி? கிளிணயக் கட்டுபடுத்துவது எப்படி? கிளிணய அடக்குவது எப்படி? 

கிளிணயத் தூண்டுவது எப்படி? கிளிணய அளவிடுவது எப்படி? கிளிணய அழிப்பது எப்படி? கிளிணய உருவாக்குவது எப்படி?        

(2) கிளியில்      

 

அணனத்தும் கிளியில் இருக்கிறதா? கிளியில் எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? கிளியில் எது அடங்கும், எது அடங்காது? கிளியில் எது கலக்கும், எது 

கலக்காது? கிளியில் எது இருக்கும், எது இருக்காது? கிளியிலிருந்து எது விலகும், எது விலகாது? கிளியிலிருந்து பிரியக்கூடியது எது? கிளியிலிருந்து 

எது சவளிப்படும், எது சவளிப்படாது? கிளியிலிருந்து எது கதான்றும், எது கதான்றாது? கிளியில் எது புலப்படும், எது புலப்படாது? கிளியில் 

எது புகும், எது புகாது? கிளியில் ஏன் அது இல்ணல? கிளியில் ஏன் இது இல்ணல? 

(3) கிளிகயாடு      

 

அணனத்தும் கிளிகயாடு இருக்கிறதா? கிளிகயாடு எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? கிளிகயாடு எது க ரும், எது க ராது? கிளிகயாடு எது இணையும், 

எது இணையாது? கிளிகயாடு எது உறவாடும், எது உறவாடாது? கிளிகயாடு எது விணனபுரியும், எது விணனபுரியாது? கிளிகயாடு எது வரும், எது 

வராது? கிளிகயாடு எது ச ல்லும், எது ச ல்லாது? கிளிகயாடு எது ச யல்படும், எது ச யல்படாது? கிளிகயாடு எது கூடும், எது கூடாது? 

கிளிகயாடு ஏன் அது இல்ணல? கிளிகயாடு ஏன் அது இல்ணல? கிளிகயாடு எது புைரும், எது புைராது? கிளிகயாடு கூடிப் பிரிவது எது? கிளிகயாடு 

கூடிப் பிரியாதது எது? கிளிகயாடு கதான்றுவது எது, கதான்றாதது எது? கிளிகயாடு கதான்றியது எது? கிளிகயாடு அழிவது எது? கிளிகயாடு 

எப்கபாதும் இருப்பது எது, எப்கபாதும் இல்லாதது எது??  

(4) கிளியாய்      

 

அணனத்தும் கிளியாய் ஆகுமா? கிளியாய் எது ஆகும், எது ஆகாது? கிளியாய் எது மாறும், எது மாறாது? கிளியாய் எது விளங்கும், எது விளங்காது? 

கிளியாய் எது பரிைமிக்கும், எது பரிைமிக்காது? கிளியாய் எது திகழும், எது திகழாது? கிளியாய் எது உலாவும், எது உலவாது? கிளியாய் எது 

சஜாலிக்கும், எது சஜாலிக்காது? கிளியாய் எது வரும், எது வராது? கிளியாய் எது கபாகும், எது கபாகாது? அது கிளியாய் மாறுமா? அது கிளியாய் 

ஆகுமா? கிளியாய் ஆவது எப்படி? கிளியாய் ஏன் ஆகமுடியாது?  எது கிளியாய் ஆகாது? கிளியாய் எது வரும்? கிளியாய் எது வராது? கிளியாய் எது 

கபாகும்? கிளியாய் எது கபாகாது?  

(5) கிளியால்      

 

அணனத்தும் கிளியால் ஆகுமா? கிளியால் எது ஆகும், எது ஆகாது? கிளியால் எது பயனணடயும், எது பயனணடயாது? கிளியால் எது 

நிணறவணடயும், எது நிணறவணடயாது? கிளியால் எது திருப்தியணடயும், எது திருப்தியணடயாது? கிளியால் எது நடக்கும், எது நடக்காது? கிளியால் 

எது உண்டாகும், எது உண்டாகது? கிளியால் எது அழியும், எது அழியாது? கிளியால் எது இன்புறும், எது துன்புறும்? கிளியால் என்ன பயன்? 

கிளியால் என்ன புண்ணியம்? கிளியால் என்ன பலன்? கிளியால் என்ன லாபம்?  

(6) கிளிக்கு      

 

அணனத்தும் கிளிக்கு ஒத்ததா? கிளிக்கு எது ஒத்தது, எது ஒத்ததல்ல? கிளிக்கு எது நிகர், எது நிகரல்ல? கிளிக்கு எது ஈடு, எது ஈடல்ல? கிளிக்கு எது 

உகந்தது, எது உகந்ததல்ல? கிளிக்கு எது ஏற்றது, எது ஏற்றதல்ல? கிளிக்கு எது சபாருத்தமானது, எது சபாருத்தமற்றது? கிளிக்கு எது கதணவ, எது 

கதணவயில்ணல? கிளிக்கு எது ஏற்புணடயது, எது ஏற்புணடயதல்ல? கிளிக்கு எது  மமானது, எது  மனற்றது? கிளிக்கு எது வாய்ப்பளிக்கும், எது 

வாய்ப்பளிக்காது? கிளிக்கு எது வாய்க்கும், எது வாய்க்காது? கிளிக்கு எது முரண்பட்டது, எது முரண்படாதது? கிளிக்கு எது உதவும், எது 

உதவாது? கிளிக்கு எது கதணவப்படும், எது கதணவப்படாது? கிளிக்கு எது முதலாகும், எது முதலாகாது? கிளிக்கு எது முன், எது பின்? கிளிக்கு எது 

எதிராகும், எது எதிராகாது? கிளிக்கு எது பதிலீடாகும், எது பதிலீடாகாது? கிளிக்கு எது ஒப்பானது, எது ஒப்பற்றது? கிளிக்கு எது காரைமாகும், 

எது காரைமாகாது? கிளிக்கு எது கதணவ, எது கதணவயில்ணல?   

(7) கிளிக்கக      

 

அணனத்தும் கிளிக்கக உரித்தானதா? கிளிக்கக எது உரித்தானது, எது உரித்தானதல்ல? கிளிக்கக உரிய அணடயாளம் எது? எது கிளிக்கக உரிய 

அணடயாளமல்ல? கிளிக்கக உரியணத கிளியிடமிருந்து பிரித்தால் கிளி என்னவாகும்? கிளிக்கக உரியணத கிளி இழந்தால் அணடயாளங்காை 

முடியுமா? 

‘அர்த்தமற்ற ககள்விகள்’ அர்த்தமற்றணவ! 
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மூணளணயப் பற்றியும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் ககள்வி ககட்கமுடியும் 

(1) மூணளணய      

 

அணனத்தும் மூணளணய உைருமா, பார்க்குமா? மூணளணய எது பார்க்கும், எது பார்க்காது? மூணளணய எது உைரும், எது உைராது? மூணளணய 

எது உைர்த்தும், எது உைர்த்தாது? மூணளணய எது தாக்கும், எது தாக்காது? மூணளணய எது ஈர்க்கும், எது ஈர்க்காது? மூணளணய எது விலக்கும், 

எது விலக்காது? மூணளணய எது கட்டுப்படுத்தும், எது கட்டுப்படுத்தாது? மூணளணய எது தூண்டும், எது தூண்டாது? மூணளணய எது விரும்பும், 

எது விரும்பாது? மூணளணய எது பாதிக்கும், எது பாதிக்காது? மூணளணய எது முடக்கும், எது முடக்காது?  மூணளணய அணடயாளங்காண்பது 

எப்படி? மூணளணயப் பார்ப்பது எப்படி? மூணளணயக் கட்டுபடுத்துவது எப்படி? மூணளணய அடக்குவது எப்படி? மூணளணயத் தூண்டுவது எப்படி? 

மூணளணய அறிவது எப்படி? மூணளணய அளவிடுவது எப்படி? மூணளணய அழிப்பது எப்படி? மூணளணய உருவாக்குவது எப்படி?        

(2) மூணளயில்      

 

அணனத்தும் மூணளயில் இருக்கிறதா? மூணளயில் எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? மூணளயில் எது அடங்கும், எது அடங்காது? மூணளயில் எது 

கலக்கும், எது கலக்காது? மூணளயில் எது இருக்கும், எது இருக்காது? மூணளயிலிருந்து எது விலகும், எது விலகாது? மூணளயிலிருந்து 

பிரியக்கூடியது எது? மூணளயிலிருந்து எது சவளிப்படும், எது சவளிப்படாது? மூணளயிலிருந்து எது கதான்றும், எது கதான்றாது? மூணளயில் எது 

புலப்படும், எது புலப்படாது? மூணளயில் எது புகும், எது புகாது? மூணளயில் ஏன் அது இல்ணல? மூணளயில் ஏன் இது இல்ணல? 

(3) மூணளகயாடு      

 

அணனத்தும் மூணளகயாடு இருக்கிறதா? மூணளகயாடு எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? மூணளகயாடு எது க ரும், எது க ராது? மூணளகயாடு எது 

இணையும், எது இணையாது? மூணளகயாடு எது உறவாடும், எது உறவாடாது? மூணளகயாடு எது விணனபுரியும், எது விணனபுரியாது? 

மூணளகயாடு எது வரும், எது வராது? மூணளகயாடு எது ச ல்லும், எது ச ல்லாது? மூணளகயாடு எது ச யல்படும், எது ச யல்படாது? 

மூணளகயாடு எது கூடும், எது கூடாது? மூணளகயாடு ஏன் அது இல்ணல? மூணளகயாடு ஏன் இது இல்ணல? மூணளகயாடு எது புைரும், எது 

புைராது? மூணளகயாடு கூடிப் பிரிவது எது? மூணளகயாடு கூடிப் பிரியாதது எது? மூணளகயாடு கதான்றுவது எது, கதான்றாதது எது? 

மூணளகயாடு கதான்றியது எது? மூணளகயாடு அழிவது எது? மூணளகயாடு எப்கபாதும் இருப்பது எது, எப்கபாதும் இல்லாதது எது? 

(4) மூணளயாய்      

 

அணனத்தும் மூணளயாய் ஆகுமா? மூணளயாய் எது ஆகும், எது ஆகாது? மூணளயாய் எது மாறும், எது மாறாது? மூணளயாய் எது விளங்கும், எது 

விளங்காது? மூணளயாய் எது பரிைமிக்கும், எது பரிைமிக்காது? மூணளயாய் எது திகழும், எது திகழாது? மூணளயாய் எது உலாவும், எது 

உலவாது? மூணளயாய் எது சஜாலிக்கும், எது சஜாலிக்காது? மூணளயாய் எது வரும், எது வராது? மூணளயாய் எது கபாகும், எது கபாகாது? அது 

மூணளயாய் மாறுமா? அது மூணளயாய் ஆகுமா? மூணளயாய் ஆவது எப்படி? மூணளயாய் ஏன் ஆகமுடியாது?  எது மூணளயாய் ஆகாது? 

மூணளயாய் எது வரும்? மூணளயாய் எது வராது? மூணளயாய் எது கபாகும்? மூணளயாய் எது கபாகாது?  

(5) மூணளயால்      

 

அணனத்தும் மூணளயால் ஆகுமா? மூணளயால் எது ஆகும், எது ஆகாது? மூணளயால் எது பயனணடயும், எது பயனணடயாது? மூணளயால் எது 

நிணறவணடயும், எது நிணறவணடயாது? மூணளயால் எது திருப்தியணடயும், எது திருப்தியணடயாது? மூணளயால் எது நடக்கும், எது நடக்காது? 

மூணளயால் எது உண்டாகும், எது உண்டாகது? மூணளயால் எது அழியும், எது அழியாது? மூணளயால் எது இன்புறும், எது துன்புறும்? 

மூணளயால் என்ன பயன்? மூணளயால் என்ன புண்ணியம்? மூணளயால் என்ன பலன்? மூணளயால் என்ன லாபம்?  

(6) மூணளக்கு      

 

அணனத்தும் மூணளக்கு ஒத்ததா? மூணளக்கு எது ஒத்தது, எது ஒத்ததல்ல? மூணளக்கு எது நிகர், எது நிகரல்ல? மூணளக்கு எது ஈடு, எது ஈடல்ல? 

மூணளக்கு எது உகந்தது, எது உகந்ததல்ல? மூணளக்கு எது ஏற்றது, எது ஏற்றதல்ல? மூணளக்கு எது சபாருத்தமானது, எது சபாருத்தமற்றது? 

மூணளக்கு எது கதணவ, எது கதணவயில்ணல? மூணளக்கு எது ஏற்புணடயது, எது ஏற்புணடயதல்ல? மூணளக்கு எது  மமானது, எது  மனற்றது? 

மூணளக்கு எது வாய்ப்பளிக்கும், எது வாய்ப்பளிக்காது? மூணளக்கு எது வாய்க்கும், எது வாய்க்காது? மூணளக்கு எது முரண்பட்டது, எது 

முரண்படாதது? மூணளக்கு எது உதவும், எது உதவாது? மூணளக்கு எது கதணவப்படும், எது கதணவப்படாது? மூணளக்கு எது முன், எது பின்? 

மூணளக்கு எது எதிராகும், எது எதிராகாது? மூணளக்கு எது பதிலீடாகும், எது பதிலீடாகாது?  மூணளக்கு எது ஒப்பானது, எது ஒப்பற்றது? 

மூணளக்கு எது காரைமாகும், எது காரைமாகாது? மூணளக்கு எது கதணவ, எது கதணவயில்ணல?   

(7) மூணளக்கக      

 

அணனத்தும் மூணளக்கக உரித்தானதா? மூணளக்கக எது உரித்தானது, எது உரித்தானதல்ல? மூணளக்கக உரிய அணடயாளம் எது? எது மூணளக்கக 

உரிய அணடயாளமல்ல? மூணளக்கக உரியணத அதனிடமிருந்து பிரித்தால் என்னவாகும்? மூணளக்கக உரியணத மூணள இழந்தால் மூணள 

என்னவாகும்? மூணளக்கக உரியணத மூணள இழந்தால் மூணளணய அணடயாளங்காை முடியுமா? 

‘அர்த்தமற்ற ககள்விகள்’ அர்த்தமற்றணவ! 
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கடவுணளப் பற்றியும் ஏழு அர்த்தங்களில்தான் ககள்வி ககட்கமுடியும் 

(1) கடவுணள      

 

அணனத்தும் கடவுணள உைருமா, பார்க்குமா? கடவுணள எது பார்க்கும், எது பார்க்காது? கடவுணள எது உைரும், எது உைராது? கடவுணள எது 

உைர்த்தும், எது உைர்த்தாது? கடவுணள எது தாக்கும், எது தாக்காது? கடவுணள எது ஈர்க்கும், எது ஈர்க்காது? கடவுணள எது விலக்கும், எது 

விலக்காது? கடவுணள எது கட்டுப்படுத்தும், எது கட்டுப்படுத்தாது? கடவுணள எது தூண்டும், எது தூண்டாது? கடவுணள எது விரும்பும், எது 

விரும்பாது? கடவுணள எது பாதிக்கும், எது பாதிக்காது? கடவுணள எது தடுக்கும், எது தடுக்காது? கடவுணள எது அடக்கும், எது அடக்காது? 

கடவுணள எது முடக்கும், எது முடக்காது? கடவுணள ஏன் பார்க்க கவண்டும்? கடவுணள அணடயாளங்காண்பது எப்படி? கடவுணள அடக்குவது 

எப்படி? கடவுணள விலக்குவது எப்படி? கடவுணள அளவிடுவது எப்படி? கடவுணள அழிப்பது எப்படி? கடவுணள உருவாக்குவது எப்படி?        

(2) கடவுளில்      

 

அணனத்தும் கடவுளில் இருக்கிறதா? கடவுளில் எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? கடவுளில் எது அடங்கும், எது அடங்காது? கடவுளில் எது கலக்கும், 

எது கலக்காது? கடவுளில் எது இருக்கும், எது இருக்காது? கடவுளிலிருந்து எது விலகும், எது விலகாது? கடவுளிலிருந்து பிரியக்கூடியது எது? 

கடவுளிலிருந்து எது சவளிப்படும், எது சவளிப்படாது? கடவுளிலிருந்து எது கதான்றும், எது கதான்றாது? கடவுளில் எது புலப்படும், எது 

புலப்படாது? கடவுளில் எது புகும், எது புகாது? கடவுளில் ஏன் அது இல்ணல? கடவுளில் ஏன் இது இல்ணல? 

(3) கடவுகளாடு      

 

அணனத்தும் கடவுகளாடு இருக்கிறதா? கடவுகளாடு எது இருக்கிறது, எது இல்ணல? கடவுகளாடு எது க ரும், எது க ராது? கடவுகளாடு எது 

இணையும், எது இணையாது? கடவுகளாடு எது உறவாடும், எது உறவாடாது? கடவுகளாடு எது விணனபுரியும், எது விணனபுரியாது? கடவுகளாடு 

எது வரும், எது வராது? கடவுகளாடு எது ச ல்லும், எது ச ல்லாது? கடவுகளாடு எது ச யல்படும், எது ச யல்படாது? கடவுகளாடு எது கூடும், 

எது கூடாது? கடவுகளாடு ஏன் அது இல்ணல? கடவுகளாடு ஏன் இது இல்ணல? கடவுகளாடு எது புைரும், எது புைராது? கடவுகளாடு கூடிப் 

பிரிவது எது? கடவுகளாடு கூடிப் பிரியாதது எது? கடவுகளாடு கதான்றுவது எது, கதான்றாதது எது? கடவுகளாடு கதான்றியது எது? கடவுகளாடு 

அழிவது எது? கடவுகளாடு எப்கபாதும் இருப்பது எது? கடவுகளாடு எப்கபாதும் இல்லாதது எது? 

(4) கடவுளாய்      

 

அணனத்தும் கடவுளாய் ஆகுமா? கடவுளாய் எது ஆகும், எது ஆகாது? கடவுளாய் எது மாறும், எது மாறாது? கடவுளாய் எது விளங்கும், எது 

விளங்காது? கடவுளாய் எது பரிைமிக்கும், எது பரிைமிக்காது? கடவுளாய் எது திகழும், எது திகழாது? கடவுளாய் எது உலாவும், எது உலவாது? 

கடவுளாய் எது சஜாலிக்கும், எது சஜாலிக்காது? கடவுளாய் எது வரும், எது வராது? கடவுளாய் எது கபாகும், எது கபாகாது? அது கடவுளாய் 

மாறுமா? அது கடவுளாய் ஆகுமா? கடவுளாய் ஆவது எப்படி? கடவுளாய் ஏன் ஆகமுடியாது?  எது கடவுளாய் ஆகாது? கடவுளாய் எது வரும்? 

கடவுளாய் எது வராது? கடவுளாய் எது கபாகும்? கடவுளாய் எது கபாகாது?  

(5) கடவுளால்      

 

அணனத்தும் கடவுளால் ஆகுமா? கடவுளால் எது ஆகும், எது ஆகாது? கடவுளால் எது பயனணடயும், எது பயனணடயாது? கடவுளால் எது 

நிணறவணடயும், எது நிணறவணடயாது? கடவுளால் எது திருப்தியணடயும், எது திருப்தியணடயாது? கடவுளால் எது நடக்கும், எது நடக்காது? 

கடவுளால் எது உண்டாகும், எது உண்டாகது? கடவுளால் எது அழியும், எது அழியாது? கடவுளால் எது இன்புறும், எது துன்புறும்? கடவுளால் 

என்ன பயன்? கடவுளால் என்ன புண்ணியம்? கடவுளால் என்ன பலன்? கடவுளால் என்ன லாபம்?  

(6) கடவுளுக்கு      

 

அணனத்தும் கடவுளுக்கு ஒத்ததா? கடவுளுக்கு எது ஒத்தது, எது ஒத்ததல்ல? கடவுளுக்கு எது நிகர், எது நிகரல்ல? கடவுளுக்கு எது ஈடு, எது ஈடல்ல? 

கடவுளுக்கு எது உகந்தது, எது உகந்ததல்ல? கடவுளுக்கு எது ஏற்றது, எது ஏற்றதல்ல? கடவுளுக்கு எது சபாருத்தமானது, எது சபாருத்தமற்றது? 

கடவுளுக்கு எது கதணவ, எது கதணவயில்ணல? கடவுளுக்கு எது ஏற்புணடயது, எது ஏற்புணடயதல்ல? கடவுளுக்கு எது  மமானது, எது  மனற்றது? 

கடவுளுக்கு எது வாய்ப்பளிக்கும், எது வாய்ப்பளிக்காது? கடவுளுக்கு எது வாய்க்கும், எது வாய்க்காது? கடவுளுக்கு எது முரண்பட்டது, எது 

முரண்படாதது? கடவுளுக்கு எது உதவும், எது உதவாது? கடவுளுக்கு எது கதணவப்படும், எது கதணவப்படாது? கடவுளுக்கு எது முதலாகும், எது 

முதலாகாது? கடவுளுக்கு எது முன், எது பின்? கடவுளுக்கு எது எதிராகும், எது எதிராகாது? கடவுளுக்கு எது பதிலீடாகும், எது பதிலீடாகாது? 

கடவுளுக்கு எது ஒப்பானது, எது ஒப்பற்றது? கடவுளுக்கு எது காரைமாகும், எது காரைமாகாது? கடவுளுக்கு எது கதணவ, எது கதணவயில்ணல?   

(7) கடவுளுக்கக      

 

அணனத்தும் கடவுளுக்கக உரித்தானதா? கடவுளுக்கக எது உரித்தானது, எது உரித்தானதல்ல? கடவுளுக்கக உரிய அணடயாளம் எது? எது 

கடவுளுக்கக உரிய அணடயாளமல்ல? கடவுளுக்கக உரியணத கடவுளிடமிருந்து பிரித்தால் கடவுள் என்னவாகும்? கடவுளுக்கக உரியணத கடவுள் 

இழந்தால் கடவுணள அணடயாளங்காை முடியுமா? 

‘அர்த்தமற்ற ககள்விகள்’ அர்த்தமற்றணவ! 
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நடு 

நடுவில் இருப்பணதப் பார்;  நடுவில் இருக்கும் அர்த்தத்ணதப் பார்!  

(1) ஒன்ணற ஒன்று: (நடு: ஐ) தாக்கம், influence      

 

அவணன அவன், அவணன அவள், அவணன அவர்கள், அவணன அது, அவணன ஏகதா, அவணன எதும், அவணன எதுவும், அவணன ஒன்றும், 

அவணள அவன், அவணள அவள், அவணள அவர்கள், அவணள அது, அவணள ஏகதா, அவணள எதும், அவணள எதுவும், அவணள ஒன்றும்,  அணத 

அவன், அணத அவள், அணத அவர்கள், அணத அது, அணத ஏகதா, அணத எதும், அணத எதுவும், அணத ஒன்றும், அவர்கணள அவன், அவர்கணள 

அவள், அவர்கணள அவர்கள், அவர்கணள அது, அவர்கணள ஏகதா, அவர்கணள எதும், அவர்கணள எதுவும், அவர்கணள ஒன்றும். முன்னுக்கும் 

பின்னுக்கும் நடுவில் ‘ஐ’ இருந்து, முன்னிருப்பதின் கமல் பின்னிருப்பதின் தாக்கத்ணதக் குறிக்கும். 

(2) ஒன்றில் ஒன்று: (நடு:இல்) பாகம், part      

 

அவனில் அவன், அவனில் அவள், அவனில் அவர்கள், அவனில் அது, அவனில் ஏகதா, அவனில் எதும், அவனில் எதுவும், அவனில் ஒன்றும், 

அவளில் அவன், அவளில் அவள், அவளில் அவர்கள், அவளில் அது, அவளில் ஏகதா, அவளில் எதும், அவளில் எதுவும், அவளில் ஒன்றும், அதில் 

அவன், அதில் அவள், அதில் அவர்கள், அதில் அது, அதில் ஏகதா, அதில் எதும், அதில் எதுவும், அதில் ஒன்றும், அவர்களில் அவன், அவர்களில் 

அவள், அவர்களில் அவர்கள், அவர்களில் அது, அவர்களில் ஏகதா, அவர்களில் எதும், அவர்களில் எதுவும், அவர்களில் ஒன்றும். முன்னுக்கும் 

பின்னுக்கும் நடுவில் ‘இல்’ இருந்து, முன்னிருப்பதின் பாகசமன பின்னிருப்பணதக் குறிக்கும்.   

(3) ஒன்கறாடு ஒன்று: (நடு:டு) சதாடர்பு, connection      

 

அவகனாடு அவன், அவகனாடு அவள், அவகனாடு அவர்கள், அவகனாடு அது, அவகனாடு ஏகதா, அவகனாடு எதும், அவகனாடு எதுவும், 

அவகனாடு ஒன்றும், அவகளாடு அவன், அவகளாடு அவள், அவகளாடு அவர்கள், அவகளாடு அது, அவகளாடு ஏகதா, அவகளாடு எதும், 

அவகளாடு எதுவும், அவகளாடு ஒன்றும்,  அகதாடு அவன், அகதாடு அவள், அகதாடு அவர்கள், அகதாடு அது, அகதாடு ஏகதா, அகதாடு எதும், 

அகதாடு எதுவும், அகதாடு ஒன்றும், அவர்ககளாடு அவன், அவர்ககளாடு அவள், அவர்ககளாடு அவர்கள், அவர்ககளாடு அது, அவர்ககளாடு 

ஏகதா, அவர்ககளாடு எதும், அவர்ககளாடு எதுவும், அவர்ககளாடு ஒன்றும். முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் நடுவில் ‘டு/டன்’ இருந்து, 

முன்னிருப்பதின் சதாடர்சபன பின்னிருப்பணதக் குறிக்கும். 

(4) ஒன்றாய் ஒன்று: (நடு: ஆய்) நிணல, state, status      

 

அவனாய் அவன், அவனாய் அவள், அவனாய் அவர்கள், அவனாய் அது, அவனாய் ஏகதா, அவனாய் எதும், அவனாய் எதுவும், அவனாய் 

ஒன்றும், அவளாய் அவன், அவளாய் அவள், அவளாய் அவர்கள், அவளாய் அது, அவளாய் ஏகதா, அவளாய் எதும், அவளாய் எதுவும், அவளாய் 

ஒன்றும், அதாய் அவன், அதாய் அவள், அதாய் அவர்கள், அதாய் அது, அதாய் ஏகதா, அதாய் எதும், அதாய் எதுவும், அதாய் ஒன்றும், 

அவர்களாய் அவன், அவர்களாய் அவள், அவர்களாய் அவர்கள், அவர்களாய் அது, அவர்களாய் ஏகதா, அவர்களாய் எதும், அவர்களாய் எதுவும், 

அவர்களாய் ஒன்றும். முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் நடுவில் ‘ஆய்/ஆக’ இருந்து, பின்னிருப்பதின் நிணலசயன முன்னிருப்பணதக் குறிக்கும்   

(5) ஒன்றால் ஒன்று: (நடு: ஆல்) பயன், use      

 

அவனால் அவன், அவனால் அவள், அவனால் அவர்கள், அவனால் அது, அவனால் ஏகதா, அவனால் எதும், அவனால் எதுவும், அவனால் 

ஒன்றும், அவளால் அவன், அவளால் அவள், அவளால் அவர்கள், அவளால் அது, அவளால் ஏகதா, அவளால் எதும், அவளால் எதுவும், 

அவளால் ஒன்றும், அதால் அவன், அதால் அவள், அதால் அவர்கள், அதால் அது, அதால் ஏகதா, அதால் எதும், அதால் எதுவும், அதால் ஒன்றும், 

அவர்களால் அவன், அவர்களால் அவள், அவர்களால் அவர்கள், அவர்களால் அது, அவர்களால் ஏகதா, அவர்களால் எதும், அவர்களால் 

எதுவும், அவர்களால் ஒன்றும். முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் நடுவில் ‘ஆல்’ இருந்து, முன்னிருப்பதின் பயசனன பின்னிருப்பணதக் குறிக்கும்.  

(6) ஒன்றிற்கு ஒன்று: (நடு:ற்கு) ஒத்தது, equivalent      

 

அவனுக்கு அவன், அவனுக்கு அவள், அவனுக்கு அவர்கள், அவனுக்கு அது, அவனுக்கு ஏகதா, அவனுக்கு எதும், அவனுக்கு எதுவும், அவனுக்கு 

ஒன்றும், அவளுக்கு அவன், அவளுக்கு அவள், அவளுக்கு அவர்கள், அவளுக்கு அது, அவளுக்கு ஏகதா, அவளுக்கு எதும், அவளுக்கு எதுவும், 

அவளுக்கு ஒன்றும்,  அதற்கு அவன், அதற்கு அவள், அதற்கு அவர்கள், அதற்கு அது, அதற்கு ஏகதா, அதற்கு எதும், அதற்கு எதுவும், அதற்கு 

ஒன்றும், அவர்களுக்கு அவன், அவர்களுக்கு அவள், அவர்களுக்கு அவர்கள், அவர்களுக்கு அது, அவர்களுக்கு ஏகதா, அவர்களுக்கு எதுவும், 

அவர்களுக்கு ஒன்றும். முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் நடுவில் ‘ற்கு/க்கு’ இருந்து, முன்னிருப்பதின் ஈசடன பின்னிருப்பணதக் குறிக்கும். 

(7) ஒன்றிற்கக ஒன்று: (நடு:ற்கக) தனித்தன்ணம, uniqueness      

 

அவனுக்கக அவன், அவனுக்கக அவள், அவனுக்கக அவர்கள், அவனுக்கக அது, அவனுக்கக ஏகதா, அவனுக்கக எதும், அவனுக்கக எதுவும், 

அவனுக்கக ஒன்றும், அவளுக்கக அவன், அவளுக்கக அவள், அவளுக்கக அவர்கள், அவளுக்கக அது, அவளுக்கக ஏகதா, அவளுக்கக எதும், 

அவளுக்கக எதுவும், அவளுக்கக ஒன்றும்,  அதற்கக அவன், அதற்கக அவள், அதற்கக அவர்கள், அதற்கக அது, அதற்கக ஏகதா, அதற்கக எதும், 

அதற்கக எதுவும், அதற்கக ஒன்றும், அவர்களுக்கக அவன், அவர்களுக்கக அவள், அவர்களுக்கக அவர்கள், அவர்களுக்கக அது, அவர்களுக்கக 

ஏகதா, அவர்களுக்கக எதும், அவர்களுக்கக எதுவும், அவர்களுக்கக ஒன்றும். முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் நடுவில் ‘க்கக/ற்கக’ இருந்து, 

முன்னிருப்பதின் தனித்தன்ணமசயன பின்னிருப்பணதக் குறிக்கும் . 

ஒன்ணற மற்சறான்கறாடு ஏழு அர்த்தங்களில்தான் இணைத்து பார்க்கமுடியும்! 
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வஜ்கரஸ்வரி 

எது முதன்ணமயானது: அர்த்தவியலா, அறிவியலா? 
 

தன்ணன அறிந்தவனுக்கு, எணதப்பற்றியும் தன்னால் எணதசயணத அறிந்து ச ால்லமுடியும் என்பது சதளிவாகத் சதரியும். 

தன்ணன அறியாதவனுக்கு, எணதப்பற்றியும் தன்னால் எணதசயணத அறிந்து ச ால்லமுடியும் என்பது சதளிவாகத் சதரியாது. 

எணதப்பற்றியும் மனிதர்களால் எணதசயணத அறிந்து ச ால்லமுடியுசமன்பணதப் பட்டியலிடுவது மனித அறிவிற்கு 

அப்பாற்பட்ட காரியமல்ல. எணதப்பற்றியும் மனிதர்களால் எணதசயணத அறிந்து ச ால்லமுடியுசமன்பணதப் பட்டியலிடுவது 

அர்த்தவியல். அவற்ணற அறியும் முணற அறிவியல். அர்த்தங்கணள அறியாமல் எவசராருவரும் கல்வி ககள்விகளில் சிறக்க 

முடியாது.  
 

அர்த்தமற்றது அறிவாகாது. அர்த்தவியணலச்  ார்ந்துதான் அறிவியல். அறிவியணலச்  ார்ந்து அர்த்தவியல் இல்ணல. 

அர்த்தவியல் இல்லா அறிவியல் அர்த்தமற்றது. அர்த்தவியலின் நீட்சிகய அறிவியல். அர்த்தவியல் விணத. அறிவியல் 

அதிலிருந்து கதான்றும் மரம்.  அர்த்தவியல் இல்லாமல் அறிவியல் இல்ணல. அர்த்தவியகல முதன்ணமயானது. கல்வி 

ககள்விகளில் சிறக்க நீ முதலில் கற்க கவண்டியது அறிவியலல்ல, அர்த்தவியல்! 

 

எணதயும் அர்த்தத்கதாடு பார்ப்பவகன மனிதன்! 
 

 

எணதயும் எந்சதந்த அர்த்தங்களில் பார்க்கமுடியும்  என்பது அர்த்தவியல்; 

 அவற்ணற பார்க்கும் முணற அறிவியல்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

எதற்கும் அர்த்தமாகும் ஏழு சதரியும் ;  எட்டாவணதத் கதடிக்கண்டுபிடித்துச் ச ால்லுங்கள்!  
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எணதப்பற்றியும் விரிவான அறிவு சபற. . . 

எணதப்பற்றி விரிவான அறிவுசபற கவண்டுகமா, 

1. அணதப் பார். 

2. அதில் இருப்பணவகணளப் பார். 

3. அகதாடு இருப்பணவகணளப் பார். 

4. அதாய் ஆனணவகணளப் பார். 

5. அதனால் ஆனணவகணளப் பார். 

6. அதற்கு ஒத்தணவகணளப் பார். 

7. அதற்கக உரித்தானணவகணளப் பார். 

பார்த்தால், நீயும் அணதப் பற்றி விரிவான அறிணவப் சபறுவாய்! 
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